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Innehåll

Vi använder två loggor för den nya läroplanen, den ena symboliserar  
grundskolans läroplan, den andra gymnasiets.

Symbolen, som föreställer läroplanens olika kompetensområden,  
gör det lättare att hitta nya läromedel. Ibland finns symbolen vid redan exis-
terande läromedel eftersom vi konstaterat att de följer den nya läroplanen. 

Carina Moisio 
Marknadsföringschef (läromedel) 
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Kenneth Nykvist
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Ett år med den nya läroplanen
Den nya läroplanen har styrt vår utgivning under de senaste åren. I några läromedel kun-
de vi redan på förhand beakta intentionerna i den nya läroplanen, men ett verkligt ryck i 
produktionen gjordes under fjolåret, något som ännu fortsätter i år och en tid framåt. 

Fjolåret innebar också att skolorna i högre grad än tidigare började använda sig av  
e-läromedel eller digitala komponenter till tryckta material. På grundskolans lägre stadier 
har många använt sig av digitala material i finska och matematik sedan länge, men under 
fjolåret blev digitala läromedel vanligare också i andra ämnen och på andra stadier. 

Övergången till digitala läromedel har varit speciellt märkbar i gymnasiet där många av 
våra nya digitala material fått en verklig rivstart, bl.a. i modersmål och litteratur där hela 
årskursen har använt sig av vårt digitala material. 

Det nya med gymnasieutgivningen är att varje nytt läromedel utges både som print och i 
digital version med samma innehåll och kan således användas parallellt i klass beroende 
på vad eleven vill använda. Den digitala versionen innehåller dessutom fler funktioner än 
den tryckta boken, bl.a. interaktiva övningar, modellsvar, ljud och videosnuttar, beroende 
på vilket ämne det gäller. 

Vi har till en del ändrat vår profil vad gäller utgivning av material för lärarna. Tidigare 
har den vanligaste typen av lärarmaterial varit en handledning i form av en pdf, men nu 
kommer de flesta material att bestå av en digital lärarlicens för ett år och för hela skolan 
på en gång. 

Katalogen S&S Läromedel 2017 speglar situationen vid årsskiftet och ändringar i ut-
givningen kan ske och i så fall informerar vi skolorna. Följ också med ”Uppdaterade 
tidtabeller” på vår webbplats. Det går också bra att prenumerera på vårt nyhetsbrev via 
vår hemsida. 

Schildts & Söderströms 
Bulevarden 7 
00120 Helsingfors
+358 (0)9 6841 860 (växel)
www.sets.fi  

Logistik 
Kirjavälitys Oy
010 345 1530
kundservice@kirjavalitys.fi

 
 
Priserna i katalogen är cirkapris inklusive moms (böcker 10% annat material 24%).

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.
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Tyngdpunkter för utgivningen
Schildts & Söderströms har en kontinuerlig utgivning av nya 
läromedel och revidering av existerande material i samband med 
nytryck. Den nya läroplanen har emellertid gjort att vi just nu 
genomgår en period med en stor utgivning både i grundskolan och 
i gymnasiet. 

Förskolan
Under senaste år kom vi ut med ett helt nytt läromedel för för-
skoleundervisningen, Fikonfnatt. Den består av en elevbok och 
ett digitalt materialpaket. Materialpaketet beställs direkt via vår 
webbplats av de förskolor som inte lyder under en skola. 

Åk 1–6
För grundskolans lägre stadier har vi nytt material i så gott som 
alla ämnen. Ettorna fick i fjol en ny serie i modersmål och littera-
tur, Ordresan 1. Den uppföljs i år av nytt material för tvåorna. 

Flera stora produktioner kommer att färdigställas under det här 
året. I finska blir Juttu luistaa och Loistava juttu! helt utbyggda i 
och med att materialet för årskurs 6 blir klart. I matematik blir de 
sista delarna av Supertal 6B klara under våren och i och med det 
har skolorna en gedigen, finlandssvensk serie i matematik att tillgå. 

Den nya läroplanen gjorde att realämnena stuvades om. Omgiv-
ningsläran lyftes in som ett nygammalt ämne tillsammans med 
den helt nya samhällsläran. Vi inledde arbetet med nya läromedel 
för omgivningsläran och i fjol blev Omkring för åk 1 och Omvärl
den för åk 3 och 5 klara. I år utkommer materialet för åk 2, 4 och 
6 och då är serierna kompletta.  

I historia inleddes arbetet med serien Förr i tiden. De första de-
larna, dvs. Förr i tiden 1 blev klara medan Förr i tiden 2 och Förr 
i tiden 3 kommer i år. Också läromedlet i samhällslära, Vi i tiden 
färdigställs i år.

Åk 7–9 
Tyngdpunkten för utgivningen i grundskolans högre stadium låg i 
fjol på språken, i år utvidgas den betydligt.

Nytt material i A-finska har varit efterlängtat och i fjol utkom 
Suomeksi 7 som i år uppföljs av Suomeksi 8. Den nya serien i 
modersmålsinriktad finska Kielen päällä, blir klar i år. I engelska 
utkom sista delen i Far and Beyond och vi kan nu erbjuda två 
aktuella läromedel i ämnet, dvs. Far and Beyond och Top Ten, båda 
utarbetade enligt nya läroplanen. Vidare gav vi ut två nya böcker i 
hälsolära, Energi för åk 7 och 8 och en bok i elevhandledning, Från 
dröm till handling, som väckt intresse också i Sverige. I tiden 7, den 
första delen i en ny serie i historia utkom redan i början av året.

Under 2017 kommer vi ut med en hel rad nya läromedel. I mate-
matik, fysik, kemi och biologi finns nytt material för åk 7 färdiga 
vid skolstarten 2017. Sista delen i Energi blir också klar och en helt 
ny bok i huslig ekonomi. 

Gymnasiet
Utgivningen av nya läromedel har varit försiktig under några år i 
väntan på ny läroplan, men i fjol inleddes en produktion på bred 
front. Nytt var också att de flesta läromedel utkom både som bok 
och i digital version. 

I modersmål och litteratur gav vi ut Tusen och en text, ett helt 
digitalt läromedel som genast blev en succé. I finska har redan två 
kurser av Ovi auki utkommit och i år beräknar vi att ge ut tre till. 
ProFiles i engelska omarbetas som bäst för att passa de nya ford-
ringarna och ges ut under namnet New ProFiles. Matematiken får 
parallellt nya böcker för både kort och lång lärokurs i serien Ma. I 
fysik och kemi kommer vi med seriena Fys och Ke. Ämnet historia 
fick en ny Finlands historia i läromedlet Självständighet? I år kom-
mer vi med den nya serien Hi för de två första kurserna. Samhället 
täcker de två första kurserna i ämnet samhällslära och följs upp av 
ett nytt material Sl3 i år. I religion körde vi i gång med serien Re, 
och i psykologi med Sinne. De byggs ut under innevarande år. I 
filosofi omarbetas de två första kurserna i Öppna frågor. 

Många av våra läromedel för gymnasiet är översättningar från 
finskan. I katalogen har vi endast kunnat ta med de material vi 
hittills sett. Det betyder att vi senare under året kommer med en 
mera detaljerad utgivningsplan. 

Paketpris för gymnasieläromedel

De flesta nya läromedel för gymnasiet består av en bok och 
ett digitalt läromedel, som kan användas parallellt. En digital 
version innehåller en hel del tilläggsmaterial och vi säljer där-
för bok och licens till ett förmånligt paketpris. Den digitala 
versionen är en 48 månaders licens. 

Vi satsar på e-läromedel – köp till paketpris

Vi har under det senaste året satsat stort på e-laromedel för 
grundskolan, ofta i kombination med en tryckt bok. Notera 
att flera av titlarna säljer vi i paket till ett billigare pris, dvs. 
Going Places, Lyckotal, Supertal, Far and Beyond och Top Ten.

Katalogens markeringar

Blå färg, titlar som kommer ut i år
Grön färg, digitala läromedel
*Stjärna, utgående titel

laromedel.fi är en ny webbadress där vi samlar gratis material 
för skolorna. En del kräver lösenord, kontakta oss i så fall. 

Årslicenser 

De flesta digitala läromedel för grundskolan säljs i form av 
årslicenser. De är i kraft under ett skolår, från 1.8. till 31.7. 

Helpdesk

Ibland kan det uppstå frågor av olika slag kring våra e-läromedel.  
I vilka frågor som helst kan man kontakta oss under adress:  
laromedel@sets.fi

Det går också att ringa 040 501 0669 (Moisio)  
eller 050 345 16 12 (Nykvist) 



FörskolaModersmål

3

Förskola

Fikonfnatt
Ett finlandssvenskt läromedel för förskolan! Träffa kompisarna Ficke och Lillis

Ill
us

tr
at

io
n:

 J
o

ha
nn

a 
H

ö
g

vä
g

Fikonfnatt är en aktvitetsbok i vilken eleverna kan arbeta och lösa 
uppgifter.

Fikonfnatt Digitalt materialpaket innehåller tips och idéer för hur 
man arbetar med boken.
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Modersmål / Matematik / Finska 

Illustration: Terese Bast

Cederström, Svenfors

Fikonfnatt
Förskolan

Fikonfnatt är en aktivitetsbok i vilken eleven kan arbeta och lösa 
uppgifter. Eleven står i fokus och tematiken i boken utgår från 
barnets vardag och närmiljö.

I Fikonfnatt bildar modersmål, matematik och omgivningslära 
en helhet och uppgifterna är meningsfyllda och pedagogiska. 
Fikonfnatt bemöter barnets nyfikenhet, lekfullhet och kreativa 
skapande på ett naturligt sätt. De glada och trevliga illustrationer-
na stöder undervisningen och uppgifterna utgör en genomtänkt 
helhet i läromedlet.

De lärmål som ställs i Grunderna för förskoleundervisningens 
läroplan (2014) fungerar som utgångspunkt för läroboken.

Fikonfnatt Digitalt materialpaket innehåller förklaringar till 
uppgifterna, förslag på diskussionsfrågor och extra övningar, samt 
tips på böcker, sånger och aktiviteter som passar bra att göra ihop 
med kapitlen. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag 
och inlästa texter. I lärarhandledningen finns dessutom författar-
nas pedagogiska tankar kring nybörjarundervisning och länktips 
med pedagogisk handledning.

Illustrationerna är gjorda av Johanna Högväg.
 

9789515238825 Fikonfnatt 15,90  

9789515238863 Fikonfnatt Digitalt materialpaket / årslicens 48,90  

Matematik

Hartikainen, Häggblom

Tänk och räkna  
Förskoleboken*
Förskolan

Tänk och räkna Förskoleboken fångar upp barnets tankar om 
matematik och stimulerar till medvetna matematiska aktiviteter. 
Boken innehåller mångsidiga övningar som förbereder barnet inför 
skolarbetet.

Koncentration och samarbete är grundläggande för all inlär-
ning. I barnets egen bok dokumenteras tankar och lösningar, 
vilket underlättar uppföljningen av barnets utveckling. Med boken 
följer bildkort, talkort och prickkort.

Till läromedlet hör också Tänk och räkna Förskoleboken Lärar
handledning, som förbereder och vidareutvecklar de matematiska 
inslagen. I handledningen ingår ett stort antal kopieringsunderlag.

9789515222190 Tänk och räkna Förskoleboken* 15,10  

9789515222756 Tänk och räkna Förskoleboken Lärarh.* 73,10

Finska

Marica Friman

Tassu
Förskolan – Åk 2

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska. Det riktar sig till elever i 
årskurs 1–2, men kan också användas i förskolan då en stor del av 
uppgifterna inte kräver läs- eller skrivfärdigheter. 

Tassu är en hund, en handdocka om man så vill, som hjälper 
eleverna på traven med språket. Med Tassu får eleverna en trygg 
start med rolig och kommunikativ finska. Läromedlet består av en 
arbetsbok för eleven och en lärarhandledning.

I Tassu Lärarhandledning finns för varje avsnitt förslag till 
arbetsgång och tips på aktiviteter, ramsor och sånger. Dessutom 
ingår många kopieringsunderlag både i svartvitt och i färg på en 
cd-skiva.

9789515234834 Tassu 20,70  

9789515019790 Tassu lärarhandledning 73,10
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Musik / övrigt

Illustration: Terese Bast

Musik

Inger Söderman

Musik
porten
DaGIs – Åk 3

Musikporten är en sång-
samling för de allra minsta. 
Sångboken innehåller ramsor, 
sång- och danslekar, sånger 
om djur och natur, om nära 
och fjärran, om årstider och 
om vardag och fest. Den 
innehåller kända och tidlösa 
sånger och en lång rad fräscha 
nyskrivna.

Bokens målsättning är att på ett trevligt sätt ge barnen färdig-
heter att utvecklas inom musikens alla områden. Det finns korta 
lekinstruktioner till sångerna. I Musikporten finns också idéer om 
hur man som lärare kan lägga upp en årsplan som hjälpmedel för 
arbetet.

Musikporten passar bra för musiklekskolor, daghem, dagklubbar, 
församlingar och för de lägre årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har illustrerat sångboken. Marcus Söderström har 
gjort text- och notsättning.

9789515018144 Musikporten 20,40

Inger Söderman

Musik
portens 
kantele
DaGIs – Åk 3

I Musikportens kantele lär man 
sig spela femsträngad kantele 
på ett strukturerat sätt. 
Bokens upplägg är följande: 
först ges en kort presentation 
av kantelen som instrument, 
därefter går man vidare till 
att ackompanjera och spela 
melodier på kantelen.  
I repertoardelen har sångerna valts ut enligt svårighetsgrad så att 
eleverna kan avancera i egen takt. Alla sånger har försetts med 
tydliga ackord.

Repertoaren lämpar sig för nybörjare, men det finns också 
material för lite längre hunna. Boken kan användas i musikskolor, 
daghem, musikklubbar i skolor och församlingar samt i musikun-
dervisningen i de allra lägsta årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har gjort illustrationerna och Marcus Söderström 
text- och notsättning. 

9789515230263 Musikportens kantele 36,00

Fridlund-Lintinen, Lintinen

rytmyra
DaGIs – Åk 3

Musikboken Rytmyra bjuder 
på musik och rytmik, bild 
och form, drama och dikt. 
Boken kopplar musik till ett 
djurtema och ett arbetsom-
råde. Med boken följer två 
cd-skivor, en inspelning med 
sång och ackompanjemang 
och en med endast piano-
ackompanjemang.

För musiken står Kirmo 
Lintinen och för sången 
Emma Salokoski. Boken kan användas i förskolan och de lägre 
klasserna, på dagis och eftis, i musikskolan och hemma.

9789515226396 Rytmyra  31, 70

Lindholm, Sundqvist

Da capo åk 0 – 2
Se sidan 26.

Jennie Storgård

Pedagogisk text
Se sidan 44.

Toikkanen, Oksanen

Upphovsrätten  
– Handbok för lärare
Se sidan 44.
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skönlitteratur

skönlitteratur

Anna Härmälä

Burman 
En berättelse om sorg, vänskap och 
hopp

I dag är det Glitterinas begrav-
ning. Burman vinkar farväl till gam-
melmormor. Han torkar sina tårar i 
en av Glitterinas brokiga näsdukar.

Hemma hos Glitterina är det fullt 
av prylar som hon har samlat under 
sitt långa liv. Det känns bra att ordna 
grejerna. Burman ordnar dem först i färgordning, sen i storleks-
ordning. Men då ringer det på dörren. Där står den nya familjen 
som ska flytta in …

9789515240101 Burman 18,00

Hanna Lundström & Maija Hurme

rassel prassel 
promenad 
– poesi bland barr  
och blad                Ny!
I Rassel prassel puss fick de minsta en 
egen diktbok med poesi ur hemmets 
vardag. Den här gången bär det iväg på 
promenader i naturen. Hanna Lund-
ströms dikter, tonsäkert illustrerade 
av Maija Hurme, är jordnära och uppstår bland barr och blad, i 
blåbärssnåren, kring rötter och stubbar. Blicken fångar detaljer: 
lingonprickar, stövlars knarr och gungande mossa, den smältande 
utfärdssmörgåsen. 

9789515241382 Rassel prassel promenad Utkommer i april 2017 20,00

Sanna Mander Ny!

nyckelknipan
En nyckel är försvunnen, och ingen 
tycks veta var den finns. Kan du hitta 
den? I huset bor ett helt gäng knasiga 
figurer. En är stor som ett berg (och 
byter färg), en annan är bagare och har 
problem med sina fjorton barn som äter 
upp bullarna innan de nått ugnen. 

Nyckelknipan är Sanna Manders här-
ligt lekfulla bilderbok med finurliga rim 
och detaljrika illustrationer. Här finns 
nya saker att upptäcka vid varje läsning!

9789515241399 Nyckelknipan Utkommer i april 2017 19,00

Åsa Mendel-Hartvig &  
Cara Knuutinen

sagor om siri 
Ny!
Sagor om Siri utspelar sig tidsmässigt 
före boken Siri flyttar till landet. Nu 
får vi i korta kapitel läsa om familje-
livet i förorten. Om Arga gubben i 
våningen snett under, som är både 
farlig och spännande. Om hästen 
med guldiga hovar som Siri bara 
måste ta med sig hem, fast den inte 
är hennes. Och om hur Siri krockar med Ville i pulkabacken – 
innan de blivit kompisar med varann. Åsa Mendel-Hartvig bjuder 
på härliga högläsningsstunder med precis lagom mycket spänning.

9789515241412 Sagor om Siri Utkommer i mars 2017 20,00

Kristina Murray-Brodin &  
Maija Hurme

allt är precis 
som vanligt Ny!
Vad händer om jag försvinner?

Vad händer om jag bara försvin-
ner? Vad gör mamma och pappa 
då? Kan de leva utan mig? Det är 
tankar som de flesta barn brottas med någon gång, och Kristina 
Murray Brodin vänder och vrider varsamt och skickligt på dem. 
Maija Hurme tecknar berättelsen i skira färger. De bildmässiga 
lösningarna rör sig fyndigt i skiktet mellan verklighet och upplevd 
verklighet. 

9789515240095 Allt är precis som vanligt 18,00

Sanna Tahvanainen &  
Lena Frölander-Ulf

kurre snobb 
och  
popcornen Ny!
Kurre Snobb bor i en park i London. 
Holland Park heter den. Parken är 
varken liten eller stor, den är alldeles 
lagom. 

Kurre Snobb och popcornen är en berättelse om fåfänga, frosseri 
och vänskapens betydelse. Lena Frölander-Ulfs illustrationer fyller 
Londonparken med ett mycket brittiskt karaktärsgalleri och vänlig 
humor i detaljerna.

9789515241436 Kurre Snobb och popcornen Utkommer i mars 2017 20,00
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ÅrskUrs 
1–6
nya läromedel

Symbolen visar 
de läromedel som 
görs enligt eller 
redan beaktar 
nya läroplanen!

Ordresan, Omkring, Omvärlden, Förr i tiden och Vi i tiden är serier som startades i fjol och som blir klara i år. 
Scio är ett helt nytt läromedel som börjar utkomma i år.
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ÅrskUrs 1–6 Modersmål och litteratur
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Basläromedel

af Hällström, Klingenberg, Sundén

ordresan
Åk 1–2

Ordresan är en ny serie i modersmålet för åk 1–2. Med en lekfull 
och humoristisk ansats inspirerar läromedlet till läslust och krea-
tivt arbete kring ordbilder. Läseböckerna Busfarfar Nybörjarboken 
och Busfarfar är tänkta för åk 1. I Busfarfar börjar Mio och Alma 
ettan och får en oväntad klasskamrat. I Ordresan 2 Läsebok  får 
eleverna följa med Zakirs och Lyras äventyr. 

Läseboken Ordresan 1 Busfarfar för åk 1 finns i två versioner med 
samma historia som grund: Busfarfar Nybörjarboken och Busfarfar.

Busfarfar Nybörjarboken bygger på ordbilder och enkla mening-
ar. Boken är indelad i två nivåer: en för dem som ännu inte kan 
läsa och en för dem som knäckt läskoden men fortfarande behöver 
träna på sin läsning.

Busfarfar, den mer omfattande boken, är tänkt för dem som 
redan behärskar läsning vid skolstarten. Använd den gärna som 
högläsningsbok i klassen eftersom den ger mer innehåll till histori-
en i Busfarfar Nybörjarboken.

Busfarfar Aktivitetsbok är gemensam för båda läseböckerna, men 
innehåller uppgifter på flera nivåer, samt kreativa uppgifter där 
eleven själv kan välja svårighetsgrad. Aktivitetsboken innehåller 
också självutvärdering som eleverna fyller i. 

Busfarfar Läsförståelse innehåller läsförståelseuppgifter till läse-
boken. Det är fråga om ett fristående häfte som riktar sig till elever 
som redan kan läsa, på mellannivån i nybörjarboken eller i den 
mera krävande läseboken. 

Bokstavsboken är en fristående komponent i serien. Den kan an-
vändas tillsammans med seriens övriga böcker, men kräver inte att 
eleven är bekant med historien i Busfarfar. Bokstavsboken är tänkt 
för de elever som behöver träna på bokstäverna. Eleven börjar med 
ljudbilden, går vidare till att känna igen bokstaven, och skriver 
sedan själv.

Alfabetets alla bokstäver finns med i boken och presenteras i 
samma ordning som i Ordresan.

Ordresan 1 Digitalt materialpaket innehåller pedagogiska tips 
och vägledning för läraren, samt inläst material, kopieringsunder-
lag och bokstavsspårning som kan användas i klassen. Förslag på 
hur en del av uppgifterna kan göras digitalt finns också med. 

Ordresan 2 Läseboken är tänkt 
att användas i åk 2. Boken är 
indelad i två nivåer. De som 
knäckt läskoden men fort-
farande behöver träna på sin 
läsning läser en kortare del av 
historien medan de övriga läser 
hela historien. 

I läseboken får läsarna följa 
Lyras och Zakirs äventyr. Lyra 
är en ny bekantskap medan 
Zakir redan är känd för elever-
na från Busfarfar. 

Ordresan 2 är en fristående fortsättning på historien i Busfarfar 
och kan användas också i klasser som inte läst Busfarfar. 

Margareta Sandin är illustratör för serien.

Ordresan 2 Läsebok och Aktivitetsbok finns tillgängliga till skolstar-
ten medan Materialpaktet kommer under hösten 2017.

9789515238146 Ordresan 1 Busfarfar Nybörjarboken 16,70  

9789515238153 Ordresan 1 Busfarfar 16,70  

9789515238160 Ordresan 1 Busfarfar Aktivitetsbok 14,60  

9789515241139 Ordresan 1 Läsförståelse 6,80  

9789515240323 Ordresan 1 Bokstavsboken 6,80  

9789515238818 Ordresan 1 Digitalt materialpaket / 
årslicens

41,60  

9789515241962 Ordresan 2 Läsebok Utkommer 2017 16,70

9789515241979 Ordresan 2 Arbetsbok Utkommer 2017 14,60

9789515242761 Ordresan 2 Digitalt materialpaket / 
årslicens 

Utkommer 2017 41,60
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Grönroos, Lundström

språkresan
Åk 3–6

Språkresan är en läromedelsserie i modersmål och litteratur för  
åk 3–6 i grundskolan.

Förutom givna temaområden såsom tala, läsa, skriva och 
språkriktighet behandlas specifika teman som kommunikation, 
drama, uttrycksförmåga samt studieteknik. IT som temaområde, 
men också som ett arbetsverktyg, och nätetikett tas upp i alla 
komponenter.

Språkresan täcker modersmålsämnets alla delområden och är ett 
öppet material som gör det möjligt för varje lärare att beroende på 
eleverna i klassen planera sin egen undervisning, att välja teman, 
skapa meningsfulla helheter och fördjupa där det behövs. För-
fattarna beaktar att eleverna lär sig på olika sätt. Därför är också 
arbetsböckerna omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera 
undervisningen och ta hänsyn till olika lärstilar.

Textböckerna är indelade i fyra temaområden. I Läshörnan får 
eleverna läsa spännande och lärorika texter och sedan diskutera 
dem. I Skrivvrån hittar man skrivråd och lär sig hur man bygger 
upp en text. Språkakuten tränar rättskrivning och redogör för hur 
ord bildas och varifrån vårt språk kommer. Dialekter och språk-
varianter återfinns i Mötesplatsen, som också innehåller dramaöv-
ningar, kommunikation och diskussionsövningar.

Arbetsböckerna följer upplägget från textböckerna och övar 
de tema som tas upp i dem. Övningsuppgifterna vill stimulera 
eleverna till att arbeta självständigt och de beaktar också att 
eleverna lär sig på olika sätt.

Annika Mannström är huvudillustratör för serien.

9789515234339 Språkresan 3 Textbok 20,40  

9789515234322 Språkresan 3 Arbetsbok 16,70  

9789515235886 Språkresan 3 Lärarens bok (pdf) 67,50  

9789515234346 Språkresan 4 Textbok 21,70  

9789515231871 Språkresan 4 Arbetsbok 17,20  

9789515235909 Språkresan 4 Lärarens bok (pdf) 67,50  

9789515229915 Språkresan 5 Textbok 24,10  

9789515229922 Språkresan 5 Arbetsbok 18,60  

9789515235916 Språkresan 5 Lärarens bok (pdf) 67,50  

9789515231321 Språkresan 6 Textbok 26,40  

9789515231338 Språkresan 6 Arbetsbok 18,80  

9789515238542 Språkresan 6 Lärarens bok (pdf) 67,50

språkresan lärarens bok
Språkresan Lärarens bok, en för varje årskurs, har utgivits 
i pdf-format, omfattar tilläggstexter, arbetsuppgifter och 
facit till vissa uppgifter i arbetsböckerna. Dessutom ger 
författarna vinkar om hur man i undervisningen kan koppla 
ihop inlärningsstoffet och på så sätt få en mer omfattande 
integrering inom ämnet.
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Ducander-Ekholm, Kurman

Pulpetboken 
– läshäfte
I Pulpetboken får 
eleverna läsa mer 
om Allan och Linn, 
huvudpersonerna i 
serien Läseboken. Boken 
kan, som namnet säger, 
finnas i varje elevs 
pulpet och tas fram när 
det finns tid för extra 
läsning. Pulpetboken 
fungerar också som 
högläsningsbok eller för 
enskild läsning.

Eleverna kan också träna sin läsförståelse i 
Pulpetboken – Läshäfte som anknyter till texterna i 
Pulpetboken. Till varje stycke finns frågor av olika 
svårighetsgrad som eleverna kan välja utgående från 
sin egen läs- och skrivförmåga.

9789515230461 Pulpetboken 14,60  

9789515235923 Pulpetboken - Läshäfte 6,20

Ducander-Ekholm, Kurman

läseboken
Åk 1–4

Läseboken 1–4 är utarbetad för de fyra första skolåren. Böckerna 
handlar främst om syskonparet Allan och Linn och deras äventyr 
och vardag, en vardag där våra finlandssvenska barn kan känna 
igen sig. Dessutom har också en del faktatexter, sagor och dikter 
getts utrymme.

Förutom läsestyckena innehåller läseböckerna en ordlista med 
ordförklaringar och ord- och läseförståelseövningar, som upp-
muntrar barnen att reflektera över textinnehållet. I läseböckerna 
finns också avskrivnings- och diktamensövningar.

Ljudboken är tänkt för de elever som behöver extra stöd vid 
läsinlärningen och den följs upp av Läseboken 1b–2a Roligt att läsa. 
Böckerna ska användas parallellt med Läseboken i vanlig klassun-
dervisning.

I arbetsböckerna fördjupas och utökas de arbetsuppgifter 
som ingår i läseböckerna. Här tränas läsfärdighet, skrivrutiner, 
språkkännedom och ordkunskap. En del av de uppgifter som finns 
i läseboken återfinns också i arbetsboken.

Lärarböckerna är nästan identiska med elevernas läseböcker, men 
här finns det tips till läraren och facit till läsförståelseuppgifterna. 
I lärarböckerna finns det också läsförståelsetest, ordtest, rättstav-
ningsrutor och övningar för muntlig framställning.

På cd-skivan Hurra vi kan läsa finns visor som ger flera av tex-
terna i Läseboken 1 och Läseboken 2 ett mervärde.
 
9789515222145 Läseboken 1a 16,40  

9789515222923 Läseboken 1a Arbetsbok 13,20  

9789515222152 Läseboken 1a Lärarboken 57,90  

9789515222169 Läseboken 1b 16,40  

9789515222930 Läseboken 1b Arbetsbok 13,20  

9789515222176 Läseboken 1b Lärarboken 57,90  

9789515224194 Läseboken 1 Ljudboken 15,90  

9789515226808 Läseboken 1b-2a Roligt att läsa 15,20  

9789515226747 Läseboken 1 och 2 cd–Hurra vi kan läsa 30,20  

9789515222657 Läseboken 2a 16,40  

9789515222961 Läseboken 2a Arbetsbok 13,20  

9789515222664 Läseboken 2a Lärarboken 57,90  

9789515222947 Läseboken 2b 16,40  

9789515222978 Läseboken 2b Arbetsbok 13,20  

9789515222954 Läseboken 2b Lärarboken 57,90  

9789515224323 Läseboken 3 15,30  

9789515224835 Läseboken 3 Arbetsbok 14,60  

9789515224842 Läseboken 3 Lärarboken 61,40  

9789515224996 Läseboken 4 15,30  

9789515225412 Läseboken 4 Arbetsbok 15,10  

9789515225009 Läseboken 4 Lärarboken 61,40  

Frankenhaeuser, Harcke

Prima 1–2
Åk 5–6

Prima är ett mångsidigt läromedel i 
modersmålet för årskurs 5 och 6. I Prima 1 
Språk och Prima 2 Språk behandlas rättstav-
ning, grammatik, ordkunskap och språkriktig-
het.

Litteraturen tas upp i Prima 1–2 Text. Dess-
utom ges mängder av uppslag och tips för elever-
nas skrivande och läsande. Författarna vill med 
sitt läromedel ge modersmålsundervisningen en 
ryggrad men ändå lämna utrymme för lärarens 
personliga grepp och inslag i undervisningen.

Prima 1–2 Lärarens bok är är en handledning 
närmast för Prima 1–2 Text med tips och idéer 
till läraren. I slutet av lärarboken finns facit till 
Prima 1 Språk och Prima 2 Språk.

Cara Knuutinens fina illustrationer är både 
inspirerande och informativa

9789515226648 Prima 1–2 Text 26,70  

9789515227140 Prima 1 Språk 21,60  

9789515228086 Prima 2 Språk 21,60  

9789515228741 Prima 1–2 Lärarens bok 50,70
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skrivning

Siv Hartikainen

För hand
Åk 1

Läromedlet För hand är ett arbets-
häfte för eleverna, med en kortfattad 
lärarhandledning i slutet av boken. 
I läromedlet tränar eleverna den 
nya handskriften. För hand tar upp 
versaler och gemener, samt siffror och 
skiljetecken. Fokus ligger på finmoto-
risk träning och öga-hand-koordina-
tion. Förutom bokstäverna, siffrorna 
och tecknen tränar eleverna också att forma olika linjer och bågar, 
som ett led i den mekaniska träningen.

 
9789515238177 För hand 14,10

 

läsförståelse

Heinonen, Kaksonen

scio  Ny!
Scio är latin och betyder ”jag 
kan” eller ”jag vet”. Det är också 
namnet på Schildts & Söder-
ströms nya serie med fristående 
arbetshäften för de elever som 
behöver utmaningar. 

Den första delen Scio Djung
elskatter innehåller uppgifter från fem områden: modersmål, 
matematik, gestaltning, problemlösning och finmotorik. 

Eleverna arbetar enskilt och självständigt i Scio Djungel
skatter. Uppgifterna är innovativa och utmanande och 
eleverna får användning för sin kreativitet. 

Scio kan också användas inom specialundervisningen och 
i olika klasser enligt behov. En kort lärarhandledning finns i 
slutet av häftet. Facit kommer att läggas upp på laromedel.fi. 

9789515242365 Scio Djungelskatter  Utkommer 2017 12,50

Krister Lillas

Full koll 5–6
Åk 5–6

Full koll är ett läromedel som hjälper elev-
erna att komma igång med sitt skrivande 
samtidigt som övningarna tränar upp 
elevernas språkkänsla. Full koll är avsedd 
som kompletterande undervisningsma-
terial i skrivning i modersmålet för åk 5 
och 6.
 
9789515234292 Full koll Skrivövningar för åk 5-6 13,50

  

Siv Hartikainen

skrivhäften med förskrift*
Bunden handskrift och Skriv mera Bunden handskrift finns 
endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan. 

läsklurigt
Åk 1–3

Läsklurigt är en fristående serie i läsförståelse för de lägsta 
klasserna i grundskolan. Läshäftena är inte bundna till nå-
gon årskurs utan de används utgående från elevens läsförmå-
ga. Läsklurigt är därmed ett ypperligt redskap för differentie-
ring i klass. Ord och teman, som är aktuella för målgruppen, 
har vävts in i enkla berättelser med fyndiga arbetsuppgifter 
för att stärka elevernas ordförråd. De korta textutdragen är 
tagna ur populära finlandssvenska barnböcker.

I serien Läsklurigt har utkommit tre häften, Pricken är 
lättast, därefter kommer Randen och sedan Rutan. 

9789515235763 Läsklurigt Pricken 10,20  

9789515235770 Läsklurigt Randen 10,20  

9789515235787 Läsklurigt Rutan 10,20  
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Rönnholm, Sjöblom

rättskrivning
Åk 3–6

I serien Rättskrivning åk 3–6 tränas 
svenskans grundläggande ortografi, 
ljudenlighet och enkel- och dubbel-
stavning av konsonant systematiskt. 
De självständiga övningarna förutsät-
ter lärarledda gemensamma iakttagel-
ser och resonemang om språket. 

Serien Rättskrivning 3–6 har 
utökats med ett digitalt facit för varje 
bok. Facitet omfattar korrekta svar för hela boken och dessutom 
inlästa övningar som hjälper eleven att träna rättskrivning. Facitet 
medger individualisering och dess syfte är att ytterligare stärka 
elevens inlärningsprocess och stimulera eleven till att med efter-
tanke granska sitt eget arbete och utvärdera sin färdighet. Eleven 
kan arbeta individuellt med facitet, som kräver lösenord av läraren 
efter varje kapitel i boken.

9789515240309 Rättskrivning 3 12,80  

9789515019080 Rättskrivning 3 Lärarens bok 38,40  

9789515236234 Rättskrivning 3 Facit digi / årslicens 45,50  

9789515019387 Rättskrivning 4 12,80  

9789515019394 Rättskrivning 4 Lärarens bok 38,40  

9789515236241 Rättskrivning 4 Facit digi / årslicens 45,50  

9789515020383 Rättskrivning 5 12,80  

9789515229946 Rättskrivning 5 Lärarens bok 38,40  

9789515236258 Rättskrivning 5 Facit digi / årslicens 45,50  

9789515230294 Rättskrivning 6 12,80  

9789515230744 Rättskrivning 6 Lärarens bok 38,40  

9789515236265 Rättskrivning 6 Facit digi / årslicens 45,50

Tove Fagerholm

Bokkompassen
Åk 3–6

Bokkompassen är en antologiserie för 
årskurserna 3–6. Texter av olika svårig-
hetsgrad är samlade kring teman och 
textfördjupningen kan ske helt årskurs-
integrerat. Eleverna läser texterna antingen individuellt, i läspar 
eller i läsgrupper och de uppmuntras till att samtala om texterna. 
Texterna bearbetas med hjälp av övningar i vilka elevernas egna 
erfarenheter och tidigare läsupplevelser ges stort utrymme. Upp-
gifter finns efter varje text och uppmuntrar till djupläsning, vädjar 
till läsarens egna erfarenheter, och vänjer läsaren vid att skriva och 
samtala om sina läserfarenheter.

Läsningen i kombination med samtalet kring det lästa aktiverar 
till fri skrivning, associationsskrivning, diktskrivning och arbeten 
i bildkonst. Margareta Sandin är huvudillustratör.

9789515014504 Bokkompassen Ljusa dagen och mörka natten 18,80  

9789515017437 Bokkompassen Höga berg och vida vatten 20,40  

9789515229939 Bokkompassen Vänner och ovänner 23,20

Bokresan
Åk 1–6

I Bokresan kan eleverna samla tankar 
och åsikter om sin läsning. Varje 
bok, som eleverna har läst, har ett 
eget uppslag med frågor om titel, 
författare, illustratör och förlag. Efter 
det får eleverna ta ställning till mera 
innehållsliga frågor.

Illustratör: Annika Mannström

9789515235893 Bokresan 6,90

Heilä-Ylikallio, Rantala, Rosvik-Kaihovirta, Østern

litteraturboken*
Serien Litteraturboken finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

von Numers-Ekman, Moisio

singer 
– Pedagogiskt  
material
Det mångsidiga pedagogiska materi-
alet till mellanåldersboken Singer 
(Katarina von Numers-Ekman) är 
skriven helt i samklang med LP 2016.

Uppgifterna utvecklar elevernas 
läs- och skrivfärdigheter, ordförståelsen samt språkliga fär-
digheter. Materialet bjuder på ordkonst, bildanalys, drama 
och ämnesövergripande uppgifter. Tonen varierar mellan 
lättsam och mer djupgående, med uppgifter som bakar in 
sociala färdigheter. Vissa uppgifter gör eleven självständigt, 
andra i grupp.

Vi rekommenderar att varje elev har tillgång till ett eget 
exemplar av boken Singer, eftersom man behöver gå tillbaka 
till texten och bilderna för att kunna jobba med uppgifterna.

Det pedagogiska materialet är avsett för åk 3–4 och kan 
med fördel användas till en större ämnesövergripande tema-
helhet i skolan.

9789515238559 Singer – Pedagogiskt material / årslicens 24,40  

9789515238641 Singer 10-pack 140,00  

9789515238658 Singer 20-pack 240,00

litteratur
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skönlitteratur

skönlitteratur 

Lena Frölander-Ulf

Jag, Fidel och 
skogen 
Nominerad till Finlandia Junior 2016!

Lena Frölander-Ulfs illustrationer 
i skrapkartong och akvarell lyser upp 
mörkret. Hennes skog myllrar av liv, och 
en liten människa som behöver kissa kan 
råka på allt möjligt: granen som behöver 
hjälp med att flytta på yxan, Näcken 
Nilsson som gråter eller ett gäng stressade eldflugor.

9789515238078 Jag, Fidel och skogen 18,00

Malin Klingenberg &  
Joanna Vikström Eklöv

Den fantastiske 
alfredo 
Fjärde boken om Patrik, Irene och den 
vilda Pensionärsmakten

Patrik och Irene och Pensionärsmak-
tens kärntrupp har rest till Kanarie-
öarna. Här ska de sola och bada, och 
naturligtvis besöka Ralf och Reids nöjesfält.

– Det ska bli så skönt med semester! Inte en skurk så långt ögat 
når, säger Bengta-Louise och suckar lycksaligt.

Men snart spanar Patrik och Irene in ett helt gäng mystiska 
typer i hotellets lobby. Det är något underligt välbekant över dem 
… Och vem är egentligen Alfredo, muskelknutten som omger sig 
med ett hav av fjäskande beundrare?

9789515240088 Den fantastiske Alfredo 18,00

Malin Klingenberg &  
Joanna Vikström Eklöv

Den falska  
Bernice 
En fest för barn som kommit igång med 
läsning på egen hand

Bi-Keps är så förgrymmad att han 
gnisslar tänder. Sedan flera månader till-
baka sitter han och hans skurkar inlåsta i 
fängelset. Och allt är pensionärsmaktens 
fel! Men så uppenbarar sig en möjlighet till hämnd. Mästerskurken 
Holly Moms, specialist på kemi, hypnos och spagat, ska släppas ut 
från fängelset. När det visar sig att hon sedan tidigare har en del 
otalt med pensionärsmaktens ledare, Bengta-Louise af Pärlemor, 
hamnar pensionärsmakten i verklig fara.

9789515235619 Den falska Bernice  18,00

Malin Klingenberg &  
Joanna Vikström Eklöv

Irene och  
sedelsugen 
Irenes pappa Bi-Keps och hans skurk-
gäng är i trångmål. Det är länge sedan 
de lyckades med ett brott och nu hotar 
Victor Tyr, Bovskapets kung, utesluta 
dem ur sin klubb för ärkeskurkar. 

För att rädda sin ära planerar Bi-Keps 
sitt största brott hittills. Utan att skurkarna anar det får de hjälp av 
Irene som i hemlighet bygger en sedelsug, maskinen som ska suga 
alla sedlarna ur bankens kassavalv. Men ingen av dem har räknat 
med Patrik och hans vänner i Pensionärsmakten …

9789515231253 Irene och sedelsugen 18,00

Åsa Mendel-Hartvig &  
Cara Knuutinen

sagor  
om siri Ny!
Sagor om Siri utspelar sig tidsmässigt 
före boken Siri flyttar till landet. Nu 
får vi i korta kapitel läsa om famil-
jelivet i förorten. Om Arga gubben 
i våningen snett under, som är både 
farlig och spännande. Om hästen 
med guldiga hovar som Siri bara 
måste ta med sig hem, fast den inte 
är hennes. Och om hur Siri krockar med Ville i pulkabacken – 
innan de blivit kompisar med varann. Åsa Mendel-Hartvig bjuder 
på härliga högläsningsstunder med precis lagom mycket spänning.

9789515241412 Sagor om Siri Utkommer i mars 2017 20,00

Katarina von Numers-Ekman

En annan  
Bea Bladh Ny!
Trettonåriga Bea har sommarlov. Hon 
grubblar över sina föräldrar. Och hon 
fantiserar om att bli vän med Josefin, 
flickan som Bea har skrivit så många 
sidor om i Mina vänner-boken. Men 
hur talar man egentligen med någon i 
samma ålder som man själv? Det kan 
vara svårt att veta, om man som Bea har fått hemundervisning och 
mest har hållit sig för sig själv.

Boken är en fristående fortsättning på Singer, som utkom 2012.

9789515241467 En annan Bea Bladh Utkommer i april 2017 20,00
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Poks! för läsplatta!
När du köper Poks! Elevmaterial på nätet får du både Poks! 
för dator och Poks! för pekplatta. Kom ihåg att aktivera båda 
versioner i elaromedel.fi. När du köper lärarmaterial får du 
numera också tillgång till en personlig elevlicens för både 
dator och pekplatta.

nybörjarfinska

Marica Friman

Tassu
Förskolan – Åk 2

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska som riktar sig till elever i 
årskurs 1–2, men som också kan användas med yngre barn eller 
som repetition med äldre barn. Tassu är en hund, en handdocka 
om man så vill, som hjälper eleverna på traven med språket. Läro-
medlet består av en arbetsbok för eleven och en lärarhandledning.

Med Tassu får eleverna en trygg start med rolig och 
kommunikativ finska. Läromedlet är flexibelt och kan 
användas med olika årskurskonstellationer och varierande antal 
veckotimmar.

Stoffet är indelat i temahelheter, vilket ger läraren möjlighet 
att välja det som passar undervisningen och det som intresserar 
eleverna. Kunskaperna i finska byggs upp med muntliga övningar 

och hörförståelseuppgifter till en början, för att småningom övergå 
till läsning och skrivning.

I Tassu Lärarhandledning finns för varje avsnitt förslag till 
arbetsgång och tips på aktiviteter, ramsor och sånger. Dessutom 
ingår många kopieringsunderlag både i svartvitt och i färg på en 
cd-skiva. 

9789515234834 Tassu 20,70  

9789515019790 Tassu lärarhandledning 73,10

Kurtén, Tuomola

Poks!
Åk 3–6

Poks! Pidetään hauskaa – opitaan suomea! är en serie i finska som 
A-språk för grundskolans lägre stadium. Eleverna ska känna att de 
kan, att de vågar försöka och att de lär sig! Stor vikt läggs vid att 
eleverna pratar finska under lektionerna.

Elevboken innehåller texter, strukturer och arbetsuppgifter. I de 
två första böckerna, Poks! 1 och Poks! 2, är texterna skrivna i serie-
form, för att i de senare böckerna, Poks! 3 och Poks! 4, övergå till 
mer berättande texter. Strukturerna är klara och rediga och övas 
i arbetsuppgifterna, där även övningar med ordböjning, ordkun-
skap, översättning, textförståelse och fritt berättande ingår.

Till Poks! hör också fyra utvärderingshäften som genom en 
kort uppföljning visar om eleven tillägnat sig innehållet i ett visst 
avsnitt.

Poks! Elevmaterial på nätet innehåller olika slag av uppgifter. 
Alla stycken finns inlästa så att eleverna kan lyssna på texten och 
följa med i boken. Efter varje stycke finns ordövningar. Dessutom 
ingår olika slag av spel i vilka eleven kan tävla med sig själv eller en 
kompis. Poks! Elevmaterial på nätet innehåller också hörförståelse-
uppgifter.

Poks! Lärarmaterial på nätet innehåller tips för hur man kan 
göra undervisningen mångsidig och hur det blir roligt för eleverna 
att lära sig finska: I lärarmaterialet ingår kopieringsunderlag av 
olika slag, bl.a. harjoittele lisää, lisää luettavaa, lue ja vastaa och 

Buddas-Illman, Grindgärds, Kullberg

kaikki mukaan*
Serien Kaikki mukaan finns endast i begränsad upplaga. 
Se beställningslistan.

serier utan text. I Poks! Lärarmaterial på nätet finns också svar till 
bokens arbetsuppgifter.

Johan Skoglund är illustratör för serien. 

9789515224293 Poks! 1 Elevbok 21,30  

9789515224965 Poks! 1 ... osaa suomea! 4,40  

9789515239464 Poks! 1 Elevmaterial på nätet (årslicens) 7,40  

9789515239549 Poks! 1 LM på nätet (årslicens) 51,60  

9789515225153 Poks! 2 Elevbok 21,70  

9789515226372 Poks! 2 ... osaa enemmän suomea! 4,40  

9789515239471 Poks! 2 Elevmaterial på nätet (årslicens) 7,40  

9789515239556 Poks! 2 LM på nätet (årslicens) 51,60  

9789515226662 Poks! 3 Elevbok 21,30  

9789515226839 Poks! 3 ... osaa paljon suomea! 4,40  

9789515239488 Poks! 3 Elevmaterial på nätet (årslicens) 7,40  

9789515239563 Poks! 3 LM på nätet (årslicens) 51,60  

9789515227812 Poks! 4 Elevbok 21,30  

9789515228154 Poks! 4 ...puhuu suomea 4,40  

9789515239495 Poks! 4 Elevmaterial på nätet (årslicens) 7,40  

9789515239570 Poks! 4 LM på nätet (årslicens) 51,60
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Förmånliga paketpris
Bok och Digital elevlicens säljs även som förmånligt 
paketpris. Se sidan 68.

 ! Numera finns det digitala  
elevlicenser till Juttu luistaa!

Martin, Åstrand

Juttu luistaa  
Åk 3–6

Juttu luistaa är en serie i A-finska för enspråkiga elever i åk 3–6 i 
den grundläggande utbildningen. Varje årskurs har en egen text-
bok, arbetsbok, digital elevlicens, cd och ett digitalt materialpaket. 
Serien Juttu luistaa bygger på kommunikativ inlärning.

Varje kapitel i textböckerna har två texter av olika svårighets-
grad, vilket ger möjlighet att individualisera arbetet med eleverna. 
Texterna avslutas med frågor om innehållet. Nya strukturer som 
tas upp presenteras i anslutning till texten.

Arbetsböckerna innehåller övningar med variation i både metod 
och svårighetsgrad. Övningarna framskrider från enkla till mer 
krävande, från att känna igen och förstå, till att göra egna till-
lämpningar. Eleven lyssnar, upprepar och läser ord samt produ-
cerar egna texter både muntligt och skriftligt. De grundläggande 
strukturerna övas i naturliga sammanhang.

Via den Digitala elevlicensen kan eleven lyssna på texterna och 
de enskilda orden i styckeordlistorna samt göra interaktiva uppgif-
ter, som fokuserar på ordkunskap, böjning, stavning och förståelse. 
Övningarna är fördelade på lärstigar. Den Digitala elevlicensen 
följer textboken.

Varje årskurs har ett eget Digitalt materialpaket som omfattar en 
översikt med handledning, provpaket (med facit), facit till arbets-
boken och muntliga övningar. 

För varje årskurs finns en Lärarcd som innehåller samtliga 
texter i textboken samt hörövningarna i arbetsboken.

Komponenterna för årskurs 3, 4 och 5 har utkommit. Materialet 
för årskurs 6 utkommer 2017.

Mervi Lindman har illustrerat Juttu luistaa a och Juttu luistaa b, 
Jukka Laukkanen Juttu luistaa c och Juttu luistaa d. 

9789515233868 Juttu luistaa a Textbok 20,40  

9789515233875 Juttu luistaa a Arbetsbok 15,00  

9789515237576 Juttu luistaa a Digital elevlicens / 
årslicens

13,00  

9789515237910 Juttu luistaa a Digitalt material-
paket / årslicens  

60,00

9789515235756 Juttu luistaa a cd 129,80  

9789515235992 Juttu luistaa b Textbok 20,40  

9789515236005 Juttu luistaa b Arbetsbok 15,00  

9789515237644 Juttu luistaa b Digital elevlicens / 
årslicens

13,00  

9789515237927 Juttu luistaa b Digitalt material-
paket / årslicens  

60,00

9789515237903 Juttu luistaa b cd 129,80  

9789515238528 Juttu luistaa c Textbok 20,40  

9789515238535 Juttu luistaa c Arbetsbok 15,00  

9789515238498 Juttu luistaa c Digital elevlicens / 
årslicens

13,00  

9789515238511 Juttu luistaa c Digitalt material-
paket / årslicens  

60,00

9789515238504 Juttu luistaa c cd 129,80  

9789515241863 Juttu luistaa d Textbok Utkommer 2017 20,40

9789515241870 Juttu luistaa d Arbetsbok Utkommer 2017 15,00

9789515241627 Juttu luistaa d Digital elevlicens / 
årslicens

Utkommer 2017 13,00

9789515242143 Juttu luistaa d Digitalt material-
paket / årslicens

Utkommer 2017 60,00

9789515242150 Juttu luistaa d cd Utkommer 2017 129,80

Ny!
Ny!
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Ny!

Ny!

Modersmålsinriktad finska

Martin, Åstrand

loistava juttu!
Åk 3–6

Loistava juttu! är en serie i modersmålsinriktad finska för tvåsprå-
kiga elever i årskurserna 3–6 i den grundläggande utbildningen.

Serien bygger på kommunikativ inlärning. Här syns det kont-
rastiva, dvs. en jämförelse mellan finska och svenska gällande 
både språk och kultur. Bokens teman är integrerade med andra 
skolämnen.

Varje årskurs har en egen textbok, arbetsbok, digital elevlicens 
och ett digitalt materialpaket.

Varje kapitel i textböckerna har två texter: en ramberättelsetext 
och en autentisk originaltext. De autentiska texterna är ofta skön-
litterära, men också facklitteraturen finns representerad. Texterna 
är valda med tanke på elevernas ålder och intressen. I anslutning 
till texterna finns frågor om och kring innehållet i text och bild.

Språkriktighet, språkmedvetenhet och olika begrepp lyfts fram i 
anslutning till texterna.

Arbetsböckerna innehåller olika typer av övningar med varieran-
de svårighetsgrad. Övningarna går från förståelse till tillämpning 
och lägger grunden för en allt större språkmedvetenhet, ett bredare 
ordförråd och en säkrare rättstavning. Svenska och finska jämförs 
systematiskt.

I den digitala elevlicensen kan eleven jobba med ramberättelsens 
texter samt göra interaktiva uppgifter. De tar upp rättstavning, 
ordkunskap, begrepp och förståelse. Övningarna följer olika lärsti-
gar. Den digitala elevlicensen följer textboken.

Varje årskurs har ett eget digitalt materialpaket som innehåller 
handledning, provpaket (med svar), facit till arbetsboken och 
kopieringsunderlag.

Mervi Lindman har illustrerat Loistava juttu! a och Loistava 
juttu! b, Jukka Laukkanen Loistava juttu! c och Loistava juttu! d. 

9789515233882 Loistava juttu! a Oppikirja 20,40  

9789515233899 Loistava juttu! a Tehtäväkirja 10,40  

9789515238467 Loistava juttu! a Oppilaan  
sähköinen aineisto / årslicens

Utkommer 2017 13,00  

9789515237934 Loistava juttu! a Opettajan  
aineisto / årslicens

60,00  

9789515236012 Loistava juttu! b Oppikirja 20,40  

9789515236029 Loistava juttu! b Tehtäväkirja 10,40  

9789515238474 Loistava juttu! b Oppilaan  
sähköinen aineisto / årslicens

Utkommer 2017 13,00  

9789515237941 Loistava juttu! b Opettajan  
aineisto / årslicens

60,00  

9789515238436 Loistava juttu! c Oppikirja 20,40  

9789515238443 Loistava juttu! c Tehtäväkirja 10,40  

9789515238481 Loistava juttu! c Oppilaan  
sähköinen aineisto / årslicens

Utkommer 2017 13,00  

9789515238450 Loistava juttu! c Opettajan  
aineisto / årslicens

60,00  

9789515241856 Loistava juttu! d Oppikirja Utkommer 2017 20,40

9789515241849 Loistava juttu! d Tehtäväkirja Utkommer 2017 10,40

9789515242174 Loistava juttu! d Oppilaan  
sähköinen aineisto / årslicens

Utkommer 2017 13,00

9789515242167 Loistava juttu! d Opettajan aineisto  
/ årslicens

Utkommer 2017 60,00
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Finsk skönlitteratur

Finsk skönlitteratur

Lauri Ahtinen & Anna Vuorinen

ItäBorneo
Tässä kirjassa päästään isojen ja 
pienten kysymysten äärelle: nyt 
matkataan polkupyörällä päiväkodis-
ta kotiin ja selvitetään samalla, mistä 
vauvat tulevat. Karhulan perheessä 
asia kun on jälleen ajankohtainen. 
Välissä käydään myös Itä-Borneossa, 
jossa eräät syövät sateenkaaren-
kirjavia nallekarkkeja ja ajautuvat 
kääpiönorsujen piirittämäksi. 

9789515239815 Itä-Borneo 20,00

Henrika Andersson

nauvoauvo 
aalloilla 
Nauvo-Auvo viettää yksinäisiä 
nallenpäiviä keittiön komerossa. Kun 
se viimein pääsee takaisin vapauteen, 
perheen uusi lemmikki on kasvanut 
jättimäiseksi pedoksi, jonka kynsistä 
on päästävä hinnalla millä hyvänsä. 
Alkaa huima seikkailu kohti Nauvoa 
ja perheen idyllistä kesäpaikkaa. 

Lämpimän humoristinen tarina on kuvitettu Christel Rönnsin 
oivaltavin piirroskuvin, ja se sopii niin lukemaan oppineille kuin 
ääneen luettavaksi vähän pienemmillekin.

9789515237866 Nauvo-Auvo aalloilla  22,00

Anna Härmälä 

suruposki 
Suruposken isoäiti on kuollut, ja 
Suruposki kaipaa häntä valtavasti. 
Kun isoäidin asuntoon muuttaa 
uusi perhe, pikku hamsteri poimii 
poskensa täyteen muistoja.

Voisiko lähistölle tullut sirkus 
tuoda ilon takaisin?

Pienen hamsterin tarinan ilmeikäs 
kuvitus on yksityiskohtia pursuavaa 
Härmälän aiempien kuvakirjojen tapaan. 

9789515239839 Suruposki 20,00

Sanna Karlström & Marika Maijala 

siilin laulu 
Arvi tapaa puutarhassa siilin. Yhtenä 
päivänä siili vaikuttaa sairaalta, ja 
Arvi alkaa hoitaa sitä. Ei kai siili 
kuole?

Herkkävireinen tarina pienen 
pojan tunteista, menetyksestä ja 
elämän jatkumisesta.

9789515238184 Siilin laulu 22,00

 

Silja Sillanpää & Kati Vuorento 

Tenho ja  
ryske 
– satuja soitosta 
Tenho toivoo seitsenvuotislahjaksi 
omaa soitinta ja saakin sellaisen. 
Siihen ei kuitenkaan voi puhaltaa, 
sitä ei voi kilistää, kolistaa eikä näppäillä. Mutta sitten ikkunan 
taakse ilmestyy muinainen hirvi, joka tuntee soitinten salat. Tenho 
ja Ryske – satuja soitosta kertoo suomalaisista soittimista ja mu-
sisoinnin merkityksestä entisaikojen arjessa ja esittelee suomalaista 
kansanmusiikkiperinnettä lapselle sopivalla tavalla.

9789515239792 Tenho ja Ryske – satuja soitosta 25,00

Andy Stanton 

Mitä  
syödään,  
herra  
Gummi? 
Saisiko olla eltaantunutta kebabia, 
joka valuu harmaata kastiketta? Se 
on herra Gummin uusi päivällisherk-
ku, jota Lamonen- Pulin pikkukau-
punkiin saapunut kebabkauppias Rasva-Jani myy Roipetalossaan. 
Gummin kaveri, englannin kuvottavin lihakauppias Ville Viljami 
Kolmas, ei asiasta innostu, ja niin kaupunkiin syttyy inha päiväl-
lissota, jossa liha ja lima lentelevät. 

9789515239846 Mitä syödään, herra Gummi? 18,00
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Materialpaketen  
omarbetas!
Materialpaketen struktureras om i online-
format för att bli mera användarvänliga 
och samtidigt utökas stoffet. Nytt är bl.a. 
muntliga övningar till varje kapitel (Speak 
up), en svensk-engelsk ordlista till boken 
och ett omfattande material med inspela-
de sånger och ramsor. 

Engelska

Lindroth, Långström, Lambert

Going Places
Åk 4–6

Learn English and go places!

Med roliga texter och lockande illustrationer ger Going Places en 
god start i engelska. Going Places riktar sig till elever i åk 4–6 och 
lägger en stabil grund för undervisningen tack vare ett elevnära 
innehåll och goda möjligheter till differentiering.

Going Places innehåller berättelser med ett vardagsnära och 
funktionellt språk. Serien betonar kulturella färdigheter.

I början av den första boken utnyttjar Going Places likheterna 
mellan svenska och engelska för att eleverna snabbt ska komma 
igång med att prata. Sedan byggs språkfärdigheten målmedvetet 
upp. Going Places växer i takt med eleverna, utmanar, roar och ger 
möjlighet till positiva aha-upplevelser.

Grammatiken tas in genast från början och följer systematiskt 
inlärningen och kommunikationsförmågan. Illustrationerna 
stödjer inlärningen och textförståelsen och därmed också multilit-
teraciteten.

För varje årskurs finns en kombinerad text- och övningsbok, en 
digital elevlicens, ett digitalt materialpaket och en lärar-cd.

Textböckerna är kombinerade text- och övningsböcker. I Going 
Places åk 4 med motto “English is easy” är det familjen, hemmet, 
England och London som står i fokus. Going Places åk 5, ”English 
is fun!”, kretsar kring skola och fritid medan Going Places åk 6  
betonar att ”English is useful” och behandlar fritidsintressen, 
historia, kultur och Nordamerika.

Varje årskurs har ett eget Digitalt materialpaket 
som omfattar muntliga övningar, sånger och ram-
sor, ljudfiler, differentierade kopieringsunderlag, 
provpaket (med facit), facit till arbetsboken samt 
översikt och handledning.

Lärarcd innehåller alla kapiteltexter och 
hörförståelser. Cd-skivorna finns i begränsad 
upplaga. Samtliga ljudfiler ingår även i det digi-
tala materialpaketet

I den Digitala elevlicensen kan eleven lyssna på 
texterna och de enskilda orden i styckeordlistor-
na samt göra interaktiva uppgifter, som fokuserar 
på ordkunskap, böjning, stavning, strukturer 
och förståelse. Övningarna är fördelade på lärsti-
gar. Den Digitala elevlicensen följer textboken.

Illustrationerna är gjorda av Anders Lagerdahl.  

9789515226327 Going Places 4 Text- och  
aktivitetsbok

28,60  

9789515237613 Going Places 4 Digital elevlicens / 
årslicens

13,60  

9789515242518 Going Places 4 Digitalt  
materialpaket / årslicens 

Utkommer 2017 50,00

9789515229137 Going Places åk 4 cd* 121,50  

9789515233721 Going Places 5 Text- och  
aktivitetsbok

28,60  

9789515237620 Going Places 5 Digital elevlicens / 
årslicens

13,60  

9789515242525 Going Places 5 Digitalt  
materialpaket / årslicens 

Utkommer 2017 50,00

9789515233738 Going Places 5 cd* 129,80  

9789515236036 Going Places 6 Text- och  
aktivitetsbok

28,60  

9789515237637 Going Places 6 Digital elevlicens / 
årslicens

13,60  

9789515242532 Going Places 6 Digitalt  
materialpaket / årslicens 

Utkommer 2017 50,00

9789515236043 Going Places 6 cd* 129,80  

Förmånliga paketpris!
Bok och digtal elevlicens säljs även som förmånligt paketpris. 
Se sidan 69.

Engelska  
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Matematik

Illustration: Annika Mannström

Matematik

Hartikainen, Häggblom

lyckotal
Åk 1–4

Lyckotal förnyas!

Lyckotal har uppdaterats för att motsvara den nya läroplanen! De 
tre första årskurserna är reviderade, Lyckotal 4 förnyas till hösten 
2017. Vid omarbetningen har författarna lagt till programmering 
och genomfört en del mindre justeringar. Den nya handskriften 
har också införts.

Lyckotal vill inspirera eleven till att undersöka matematiken i 
vardagen. Serien har en genomtänkt pedagogisk struktur som gör 
den lätt att använda. Lärarens arbete underlättas av att Lyckotal 
tar hänsyn till elevernas olika behov i konkreta övningar och har 
fördjupande uppgifter på flera nivåer. Serien är målinriktad med 
tydliga lärandemål, som också är tillgängliga för eleverna.

I nya Lyckotal är Start i början av boken och Extra i slutet, de är 
alltså inte gjorda som vändböcker. Start utgör grundkurs, i Extra 
finns fördjupande uppgifter på två nivåer.

I stort sett varje elev går igenom grundkursen och de flesta räk-
nar också igenom de lättare uppgifterna i Extra. De mera krävande 
uppgifterna är till för de elever som behöver större utmaningar. 
Varje kapitel avslutas med övningar som tränar koncentration och 
läsförståelse, med uppgifter som ökar samarbetet mellan skola och 
hem och med spel som tränar samarbetet mellan eleverna.

I elevboken ingår Träna som övar räknefärdigheten.
Häftet Öva! är tänkt för de elever som behöver mera stöd i 

undervisningen.
Med hjälp av utvärderingshäftet Vad jag lärt mig kan läraren 

följa med elevens framsteg. Häftet ger formativ, målfokuserad 
utvärdering, som kan sammanställas i en elevprofil. Den kan 
användas som samtalsunderlag vid kontakt med föräldrarna.

I Lärarhandledningen finns förslag på hur lektionen kan byggas 
upp, där ingår huvudräkning, problemlösning, spel och lekar. 
Lärarhandledningen har förutom kopieringsunderlag också facit 
för både elevboken och för Vad jag lärt mig. För åk 4 finns skilda 
Elevfacit.

Lyckotal utkommer på svenska i Finland och i Sverige. Lyckotal 
ges också ut på finska under namnet Yykaakoo. 

9789515238696 Lyckotal 1A (inkl. Träna) 18,80  

9789515227621 Lyckotal 1A Träna 6,20  

9789515229021 Lyckotal 1A Öva! 6,70  

9789515228994 Lyckotal 1A Lärarhandledning 49,10  

9789515238689 Lyckotal 1B (inkl. Träna) 18,80  

9789515228604 Lyckotal 1B Träna 6,20  

9789515229038 Lyckotal 1B Öva! 6,70  

9789515229281 Lyckotal 1B Lärarhandledning 49,10  

9789515227638 Lyckotal 1 Vad jag lärt mig 6,70  

9789515238702 Lyckotal 2A (inkl. Träna) 18,80  

9789515228628 Lyckotal 2A Träna 6,20  

9789515229045 Lyckotal 2A Öva! 6,70  

9789515229014 Lyckotal 2A Lärarhandledning 49,10  

9789515238719 Lyckotal 2B (inkl. Träna) 18,80  

9789515228635 Lyckotal 2B Träna 6,20  

9789515229052 Lyckotal 2B Öva! 6,70  

9789515229298 Lyckotal 2B Lärarhandledning 49,10  

9789515229007 Lyckotal 2 Vad jag lärt mig 6,70  

9789515240286 Lyckotal 3A (inkl. Träna) 18,80  

9789515231611 Lyckotal 3A Träna 6,20  

9789515231383 Lyckotal 3A Öva! 6,70  

9789515231376 Lyckotal 3A Lärarhandledning 49,10  

9789515240316 Lyckotal 3B (inkl. Träna) 18,80  

9789515231628 Lyckotal 3B Träna 6,20  

9789515231406 Lyckotal 3B Öva! 6,70  

9789515231390 Lyckotal 3B Lärarhandledning 49,10  

9789515231413 Lyckotal 3 Vad jag lärt mig 6,70  

9789515242730 Lyckotal 4A (inkl.Träna) Reviderad upplaga 18,80  

9789515231635 Lyckotal 4A Träna 6,20  

9789515231444 Lyckotal 4A Öva! 6,70  

9789515235190 Lyckotal 4A Elevfacit 28,10  

9789515231437 Lyckotal 4A Lärarhandledning   49,10  

9789515242747 Lyckotal 4B (inkl.Träna) Reviderad upplaga 18,80  

9789515231451 Lyckotal 4B (inkl.Träna) äldre upplaga* 18,80

9789515231642 Lyckotal 4B Träna 6,20  

9789515231475 Lyckotal 4B Öva! 6,70  

9789515235206 Lyckotal 4B Elevfacit 28,10  

9789515231468 Lyckotal 4B Lärarhandledning 49,10  

9789515231482 Lyckotal 4 Vad jag lärt mig 6,70
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ÅrskUrs 1–6 Matematik

I lärarens Verktyg ingår Fyren, som är ett 
viktigt hjälpmedel för både lärare och elever. 
Där  samlas alla uppgifter om elevernas prestationer. I Fyren 
får läraren uppgifter om vilka uppgifter varje elev gjort och 
med vilket resultat. Fyren hjälper läraren att snabbt identifiera 
stödbehoven och att lättare uppfylla lärmålen. 

Fyren

Använd digiTal också med Min matematik.

Silvander, Renlund, Pykäläinen, Nousiainen

supertal
Åk 5–6

Supertal är ett nytt läromedel i matematik för årskurs 5 och 6 och 
en naturlig fortsättning på serien Lyckotal.

Elevboken inleder varje kapitel med en bild och ett spel, som 
introducerar innehållet och tränar eleverna till att samarbeta och 
diskutera matematik. Varje avsnitt i boken består av ett basuppslag 
och ett uppslag med tilläggs- och hemuppgifter på två olika nivåer. 
De avslutas med uppgifter som integrerar matematiken i omvärl-
den samt med problemlösning, projekt och självutvärdering.

Elevboken kompletteras av Superhäftet i vilket eleverna ytterli-
gare kan träna räknefärdigheten. Superhäftet kan också användas 
av dem som behöver mer stöd.

I Lärarhandledningen finns det förslag på konkreta övningar, dis-
kussionsunderlag, huvudräkningsuppgifter, problemlösning, spel 
och lekar. Lärarhandledningen har förutom kopieringsunderlag 
också facit för elevboken.

Supertal utkommer på finska under namnet Neeviikuu.

9789515234377 Supertal 5A 18,80  

9789515236197 Supertal 5A Superhäfte 7,40  

9789515236159 Supertal 5A Elevfacit 28,10  

9789515236098 Supertal 5A Lärarhandledning 49,10  

9789515236074 Supertal 5B 18,80  

9789515236203 Supertal 5B Superhäfte 7,40  

9789515236166 Supertal 5B Elevfacit 28,10  

9789515236111 Supertal 5B Lärarhandledning 49,10  

9789515238566 Supertal 6A 18,80  

9789515238580 Supertal 6A Superhäfte 7,40  

9789515238627 Supertal 6A Elevfacit 28,10  

9789515238603 Supertal 6A Lärarhandledning 49,10  

9789515238573 Supertal 6B 18,80  

9789515238597 Supertal 6B Superhäfte 7,40  

9789515238634 Supertal 6B Elevfacit 28,10  

9789515238610 Supertal 6B Lärarhandledning 49,10 

digiTal
Åk 1–6

 digiTal är ett omfattande nätbaserat material i matematik.
I digiTal rör sig eleverna längs en individuell lärstig med 

nivåanpassade uppgifter. Lärstigarna följer kapitelordningen i 
Lyckotal och Supertal och de innehåller både animationer och 
uppgifter.

I början av varje nytt moment finns ofta korta animationer, som 
på ett konkret sätt åskådliggör nytt stoff och som kan användas av 
läraren som ett pedagogiskt hjälpmedel i klassrummet.

Övningsuppgifterna är graderade i tre olika nivåer och eleven 
flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad. De olika nivåerna 
gör att det finns grunduppgifter, stöd till svagare elever och 
utmaningar för matematiskt begåvade elever.

Till digiTal hör också elevens och lärarens Verktyg som bland 
annat innefattar tallinje, tiobasmaterial, gestaltningsredskap och 
andra laborativa verktyg. För läraren finns dessutom en blädderbok 
med facit.

digiTal är gjort med humor och ett lekfullt bildspråk. Mate-
rialet kan användas fristående eller tillsammans med Lyckotal och 
Supertal.

9789515227522 digiTal 1 Elevlicens / årslicens 10,20  

9789515233059 digiTal 1 Lärarlicens / årslicens 57,40  

9789515231499 digiTal 2 Elevlicens / årslicens 10,20  

9789515233998 digiTal 2 Lärarlicens / årslicens 57,40  

9789515231505 digiTal 3 Elevlicens / årslicens 11,30  

9789515233066 digiTal 3 Lärarlicens / årslicens 57,40  

9789515234001 digiTal 4 Elevlicens / årslicens 11,30  

9789515234018 digiTal 4 Lärarlicens / årslicens 57,40  

9789515236135 digiTal 5 Elevlicens / årslicens 11,30  

9789515236142 digiTal 5 Lärarlicens / årslicens 57,40  

9789515238665 digiTal 6 Elevlicens / årslicens 11,30  

9789515240378 digiTal 6 Lärarlicens / årslicens 57,40

Silvander, Renlund, Pykäläinen, Nousiainen

SERIEN SUPERTAL 6
•	 Supertal	6A	och	6B
•	 Superhäfte	6A	och	6B
•	 Lärarhandledning	6A	och	6B
•	 Elevfacit	6A	och	6B
•	 digiTal	6 Schildts & Söderströms

6A

6A

Silvander, Renlund, Pykäläinen, Nousiainen

SERIEN SUPERTAL 6
•	 Supertal	6A	och	6B
•	 Superhäfte	6A	och	6B
•	 Lärarhandledning	6A	och	6B
•	 Elevfacit	6A	och	6B
•	 digiTal	6 Schildts & Söderströms

6B

6B
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Förmånliga paketpris!
Vi säljer Lyckotal och Supertal i paket tillsammans med  
digiTal , rabatt ca 12 %. Följande paket finns:

9789515236418 Lyckotal 1 Elevpaket / elev 42,00  
Lyckotal 1A (inkl. Träna)   
Lyckotal 1B (inkl. Träna)  
digiTal 1 Elevlicens 

9789515236425 Lyckotal 2 Elevpaket / elev 42,00 
Lyckotal 2A (inkl. Träna)   
Lyckotal 2B (inkl. Träna) 
digiTal 2 Elevlicens 

9789515236432 Lyckotal 3 Elevpaket / elev 42,90 
Lyckotal 3A (inkl.Träna) 
Lyckotal 3B (inkl. Träna) 
digiTal 3 Elevlicens 

9789515236449 Lyckotal 4 Elevpaket / elev 42,90 
Lyckotal 4A (inkl.Träna) rev. 
Lyckotal 4B (inkl. Träna) rev. 
digiTal 4 Elevlicens 

9789515239198 Supertal 5 Elevpaket / elev 42,90  
Supertal 5A 
Supertal 5B 
digiTal 5 Elevlicens

9789515242570 Supertal 6 Elevpaket / elev 42,90
Supertal 6A
Supertal 6B 
digiTal 6 Elevlicens

Matematik

Asikainen, m.fl. Törnroos, Westerlund

Min matematik
Åk 1–6

I vår serie i matematik för årskurs 1–6 
Min matematik finns för åk 1–4 två läro-
böcker och för åk 5–6 en lärobok per år. 
Till varje elevbok hör en lärarhandled-
ning. Från årskurs 3 finns också separata 
elevfacit.

Varje lärobok är indelad i kapitel och inom kapitlen har avsnit-
ten en tydlig arbetsgång: först en introduktion till avsnittet, sedan 
basuppgifter och uppgifter under rubriken ”Träna”,  som kan 
användas som hemuppgifter. Därefter följer både enklare och mer 
krävande tilläggsuppgifter, med matematiska problem och tillämp-
ningar. I avsnitten ”Mera matematik” finns extra aktiviteter, där 
eleverna bl.a. får spela olika spel, berätta och analysera. Kapitlen 
avslutas med ”Kan du det här?” som repeterar det inlärda och där 
eleverna kan bedöma sina kunskaper.

Lärarhandledningarna innehåller bl.a. förslag till arbetsgång 
under lektionen, förslag till arbete på tavlan, en ramberättelse i åk 
1–4 till introduktionsbilden i elevboken, huvudräkningsuppgif-
ter, förslag på problem och tips om olika lekar och tilläggsfakta 
för läraren. Dessutom finns här kopieringsunderlag med extra 
övningar för snabba elever och för dem som  behöver stöd. Vidare 
ingår kopieringsunderlag med summativa prov.  För årskurs 5 och 

Heinonen, Kaksonen

scio  Ny!
Scio är latin och betyder ”jag 
kan” eller ”jag vet”. Det är också 
namnet på Schildts & Söder-
ströms nya serie med fristående 
arbetshäften för de elever som 
behöver utmaningar. 

Den första delen Scio Djung
elskatter innehåller uppgifter från fem områden: modersmål, 
matematik, gestaltning, problemlösning och finmotorik. 

Eleverna arbetar enskilt och självständigt i Scio Djungel
skatter. Uppgifterna är innovativa och utmanande och 
eleverna får användning för sin kreativitet. 

Scio kan också användas inom specialundervisningen och 
i olika klasser enligt behov. En kort lärarhandledning finns i 
slutet av häftet. Facit kommer att läggas upp på laromedel.fi.

9789515242365 Scio Djungelskatter  Utkommer 2017 12,50

6 finns även extra prov, som alternativ till proven i handledningar-
na. Nivån är något svårare. Vidare finns separata elevkuvert för åk 
5 och 6, som säljs i satser om 10 exemplar. 

9789515233080 Min matematik 1a lärobok 17,30  

9789515013194 Min matematik 1a lärarhandledning 58,50  

9789515231918 Min matematik 1b lärobok 17,30  

9789515013217 Min matematik 1b lärarhandledning 59,60  

9789515234766 Min matematik 2a lärobok 17,30 

9789515014115 Min matematik 2a lärarhandledning 67,00  

9789515231925 Min matematik 2b lärobok 17,30  

9789515014139 Min matematik 2b lärarhandledning 67,00  

9789515232571 Min matematik 3a lärobok 17,40  

9789515014917 Min matematik 3a elevfacit 25,00  

9789515014924 Min matematik 3a lärarhandledning 53,60  

9789515232588 Min matematik 3b lärobok 17,40  

9789515014948 Min matematik 3b elevfacit 25,00  

9789515014955 Min matematik 3b lärarhandledning 54,80  

9789515234773 Min matematik 4a lärobok 17,40  

9789515234780 Min matematik 4a elevfacit 25,00  

9789515015914 Min matematik 4a lärarhandledning 54,80  

9789515234797 Min matematik 4b lärobok 17,40  

9789515234803 Min matematik 4b elevfacit 25,00  

9789515015945 Min matematik 4b lärarhandledning 57,20  

9789515236555 Min matematik 5 lärobok 34,80  

9789515234810 Min matematik 5 elevfacit 11,10  

9789515016645 Min matematik 5 lärarhandledning 67,00  

9789515019844 Min matematik 5 extra prov (kop. underlag) 53,90  

9789515020802 Min matematik 5 separata kuvert (10 ex) 22,40  

9789515240255 Min matematik 6 lärobok 34,80  

9789515240279 Min matematik 6 elevfacit 11,10  

9789515017659 Min matematik 6 lärarhandledning 67,00  

9789515019851 Min matematik 6 extra prov (kop. underlag) 53,90  

9789515020819 Min matematik 6 separata kuvert (10 ex) 22,40
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Nordling, Sundberg

omkring för åk 1–2 Ny! 
Åk 1–2

Omkring 1 består av Myrsteg, Myrans aktivitetsbok och Digitalt ma
terialpaket. Fokus ligger på eleven, elevens närmiljö och en hållbar 
utveckling. Utgångspunkten för inlärningen är elevens egna un-
dersökningar och experiment. Omkring vill också stärka elevernas 
ordförråd. Serien görs i samarbete med Natur och Miljö.

Omkring 1 Myrsteg utgår från elevens närmiljö, vardagen och 
årstidsväxlingarna. Varje uppslag i boken har två textnivåer och 
uppgifter som får eleverna att fundera vidare. Det finns också 
begreppslådor med svåra ord att bearbeta tillsammans i klassen. 
Bilderna är detaljrika och de fungerar som en första informa-
tionskälla för dem som ännu inte kan läsa texten och uppmuntrar 
samtidigt till diskussion kring olika fenomen. 

I varje kapitel möter läsaren myran som kort berättar om livet 
i myrstacken och ger vardagstips som anknyter till en hållbar 
utveckling – ett tema som genomsyrar hela boken.

I Myrans aktivitetsbok får eleven experimentera, undersöka och 
skapa. Aktivitetsboken bygger på pararbete och att tillsammans 
forska, uppleva, dramatisera och diskutera. Den innehåller också 
individuella uppgifter där eleven skapar samt reflekterar över sitt 
arbete. I Myrans aktivitetsbok finns också uppslag för självutvär-
dering. Boken tar särskilt fasta på utomhuspedagogik och att 
upptäcka med alla sinnen. 

Det Digitala materialpaketet fungerar som stöd för läraren. För 
varje uppslag i Myrsteg finns bakgrundsfakta för det som nämns 
i texten och det som syns i bilderna. Dessutom finns tips för hur 
man kan bearbeta texterna och bilderna. Vidare ingår förklaring-
ar till hur uppgifterna i Myrans aktivitetsbok är tänkta och vilka 
material som behövs och hur man arbetar vidare. Man hittar också 
tilläggsuppgifter, lekar och experiment, allt sådant som kan göras 

i klassrummet, på skolgården 
eller i skogen. Kopieringsunder-
lag ingår också.

I Omkring 2 fördjupas de 
teman som behandlats i Om
kring 1 samtidigt som några helt 
nya fenomen tas upp. I Omkring 
2 Snoka Textbok är den tydliga 
layouten, de informativa illustra-
tionerna och begreppslådorna 
bekanta från tidigare, men där 
finns fler fotografier och mer 
infografik. Texterna är längre 

och textbearbetningsfrågorna är 
direkt riktade till eleverna. Snoken och vännen huggormen tar oss 
med på en upptäcktsfärd i ormarnas värld, som innehåller ett ut-
talat hållbarhetstänkande. I Omkring 2 Snokens aktivitetsbok ingår 
olika slag av kreativa och aktiverande övningar.  

Illustrationer av Maija Hurme

9789515238832 Omkring 1 Myrsteg Textbok 20,70  

9789515238849 Omkring 1 Myrans aktivitetsbok 14,60  

9789515238856 Omkring 1 Myrsteg Digitalt  
materialpaket / årslicens

48,90  

9789515242020 Omkring 2 Snoka Textbok Utkommer 2017 20,70

9789515241986 Omkring 2 Snokens aktivitetsbok  Utkommer 2017 14,60

9789515242112 Omkring 2 Snoka Digitalt  
materialpaket / årslicens

Utkommer 2017 48,90

omgivningslära 1–2

Karhiola m.fl.

Tittut*
Tittut finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan.

atlas för  
skolan
Åk 3–9

Atlas för skolan är ett välkänt 
arbetsredskap som ryms i 
ryggsäcken och pulpeten. Den 
är lätt att bläddra i tack vare de 
mjuka pärmarna och presen-
terar världen som vi oftast vill 
se den, dvs. i form av tydliga 
topografiska kartor. I atlasen in-
går även temakartor, klimatdi-
agram och befolkningspyramider för flera områden Atlas för 
skolan reviderades 2016.

9789515239778 Atlas för skolan 43,20
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Maskonen, Palenius, Palmqvist, Paso, Salmi, Seppänen

omvärlden Ny!
Åk 3–6

Schildts & Söderströms kommer med en ny serie i omgivningslära 
för åk 3–6, Omvärlden.

Varje årskurs har en textbok, arbetsbok och lärarhandledning. 
Komponenterna för åk 3 och 5 är klara, materialet för åk 4 och 6 
börjar utkomma våren 2017.

Den nya serien Omvärlden tar upp teman som hjälper eleverna 
att gestalta sitt förhållande till sin omgivning, att bygga upp sin 
världsbild, att få insikter i hur det är att bli vuxen men också att 
förstå hur de personliga valen inverkar på hälsa och miljö.

Textböckerna utgår från elevens vardag och sådana fenomen som 
väcker elevens lust att upptäcka och experimentera. Boken fäster 
särskild uppmärksamhet på att eleven ska lära sig förstå hur om-
givningen fungerar och att upptäcka närmiljön. Noggrant utvalda 
kärnbegrepp presenteras tydligt och klart i varje kapitel.

Textböckerna innehåller korta och tydliga texter och vill väcka 
och upprätthålla elevens intresse för omgivningen. Rika illustra-
tioner och fotografier inspirerar till nya upptäckter och reflektio-
ner.

I Aktivitetshäftena får eleverna forska ensamma och i grupp, de tränar 
problemlösning, de lär sig skaffa kunskap och information. Eleverna lär 
sig också att behandla informationen och att väga och värdera den. I 
olika arbetsuppgifter får eleverna använda sig mångsidigt av infor-
mations- och kommunikationsteknologi.

I Digitalt materialpaket finns samlat allt som en lärare behöver för 
sin undervisning. 

Varje nytt stycke inleds med en presentation av kapitlets mål 
och innehåll enligt LP 2016 samt av de redskap och material som 
kommer att användas. Materialpaketen innehåller facit till uppgif-
terna i Aktivitetshäftet. 

Illustrationerna har utförts av Jukka Fordell, Marjo Nygård och 
Anita Polkutie. Kartorna är ritade av Simon Strömgård.

9789515237422 Omvärlden 3 Textbok 33,30  

9789515237439 Omvärlden 3 Aktivitetshäfte 22,90  

9789515237446 Omvärlden 3 Digitalt materialpaket 
/ årslicens

50,00

9789515242327 Omvärlden 4 Textbok Utkommer 2017 33,30

9789515242310 Omvärlden 4 Aktivitetshäfte Utkommer 2017 22,90

9789515242181 Omvärlden 4 Digitalt materialpaket 
/ årslicens  

Utkommer 2017 50,00

9789515237453 Omvärlden 5 Textbok 33,30  

9789515237460 Omvärlden 5 Aktivitetshäfte 22,90  

9789515237477 Omvärlden 5 Digitalt materialpaket 
/ årslicens

50,00  

9789515242334 Omvärlden 6 Textbok Utkommer 2017 33,30

9789515242341 Omvärlden 6 Aktvitetshäfte Utkommer 2017 22,90

9789515242198 Omvärlden 6 Digitalt materialpaket 
/ årslicens

Utkommer 2017 50,00

Arjanne m.fl.

Utkik*
Utkik finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan. 

Palenius, Ulenius

Min kunskap*
Min kunskap finns endast i begränsad upplaga.   
Se beställningslistan

söderströms storatlas*
Söderströms Storatlas finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

omgivningslära 3–6
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ÅrskUrs 1–6 Historia

Rantala m.fl., Luther

Förr i tiden Ny!
Åk 4–6

Förr i tiden är en ny serie i historia för 
åk 4–6, som utvecklar elevens historie-
medvetande. I enlighet med den nya 
läroplanen satsar Förr i tiden på en 
grundlig behandling av några större 
temahelheter.

Fullt utbyggd kommer Förr i tiden 
att bestå av tre delar som täcker de tre 
veckotimmarna i historia. Varje del 
består av en Textbok, ett Aktivitetshäfte 
och ett Digitalt materialpaket.

Författarna vill att eleven lär sig 
förstå historiska händelseförlopp, deras 
orsaker och följder och hur histori-
en format nutiden. Via personliga 
berättelser kan eleven sätta sig in i hur 
människors vardag såg ut förr och hur 
de upplevde de händelser som senare 
blivit historia.

Texterna i Textböckerna är 
lättlästa och spännande. Vid sidan 
av faktatexten finns korta berättande 
avsnitt som hjälper eleven att leva sig 
in i hur människorna hade det förr. 

Arkeologen och illustratören Mats 
Minnhagens rika illustrationer ger 
eleven en möjlighet att identifiera 
sig med berättelsen och personernas 

liv. På så sätt ökar elevens förståelse för motiven bakom olika 
händelse förlopp och insikt för hur historien påverkar nuet.

Aktivitetshäftena är ett komplement till textböckerna. De 
innehåller genomtänkta övningar som tränar elevens förmåga att 
tolka historiska källor. Uppgifterna är av olika slag, allt från mera 
teoretiska övningar, t.ex. kartanalyser till rent praktiska arbeten 
såsom hur man tillverkar en pil.

De Digitala materialpaketen ger vägledning, tips och underlag 
för undervisning och bedömning. Svar till aktivitetshäfterna ingår 
också. 

Materialpaketen till Förr i tiden 1 och Förr i tiden 2 finns att få 
våren 2017. Förr i tiden 3 Textbok, Aktivitetshäfte och Materialpaket 
utkommer under hösten 2017.

9789515238283 Förr i tiden 1 Textbok 17,20  

9789515238290 Förr i tiden 1 Aktivitetshäfte 10,40  

9789515238726 Förr i tiden 1 Digitalt materialpaket 
/ årslicens

Utkommer 2017 50,00  

9789515238740 Förr i tiden 2 Textbok 17,20  

9789515238757 Förr i tiden 2 Aktivitetshäfte 10,40  

9789515238764 Förr i tiden 2 Digitalt materialpaket 
/ årslicens

Utkommer 2017 50,00  

9789515241924 Förr i tiden 3 Textbok Utkommer 2017 17,20

9789515241931 Förr i tiden 3 Aktivitetshäfte Utkommer 2017 10,40

9789515242129 Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket 
/ årslicens  

Utkommer 2017 50,00

Turtschaninoff, Gärkman, Isomaa, Lindroos

Tidspiraten
Åk 4–6

Läroboken Tidspiraten är indelad i tidsepoker i kronologisk 
ordningsföljd från förhistorien till franska revolutionen. Varje tids-
period inleds med en stor introduktionsbild som ger en bild av det 
dåtida samhället. Intill bilden finns en karta och en tidsaxel som 
visar var i världen och i historien vi befinner oss. I slutet av varje 
tidsepok finns en kort sammanfattning av epoken och en jämfö-
relse med situationen i Finland under samma tidsperiod. Ovanliga 
ord och begrepp finns förklarade i marginalen och ibland stöds 
förklaringen av en bild.

Arbetshäftena innehåller mångsidiga uppgifter och frågor som 
eleverna kan jobba med hemma eller i klass.

Det digitala materialpaketet innehåller lättlästa, korta fakta-
texter till varje tidsperiod, kartor i lager för projicering i klass och 
en lärarhandledning med tips om hur Tidspiraten kan användas 
i historieundervisningen. För varje tidsperiod finns dessutom en 
lista med centralt innehåll, viktiga begrepp, aktiverande uppgif-
ter och frågor för reflektion med facit samt förslag till provfrågor 
med facit. Lärarmaterialet innehåller också facit till uppgifterna i 
arbetshäftena.

9789515226563 Tidspiraten 41,60  

9789515233950 Arbetshäfte 1 10,10  

9789515235947 Arbetshäfte 2 10,10  

9789515233943 Digitalt materialpaket / årslicens 60,00

Historia

Ny!
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samhällslära

Palmqvist m.fl., Luther

Vi i tiden Ny!
Åk 4–6

Vi i tiden är ett nytt läromedel i samhällslära utarbetat i enlighet 
med kraven i den nya läroplanen. Serien stödjer elevens utveck-
ling mot en handlingskraftig medborgare med demokratiska och 
jämlika värderingar.

I Vi i tiden ingår en stor mängd elevaktiverande uppgifter, som 
uppmuntrar eleven att ta reda på, tolka och kritiskt granska infor-
mation samt att studera olika företeelser i samhället. Serien tar upp 
sådant som finns i elevens närhet och vardag.

Serien Vi i tiden består av två delar, som täcker de två veckotim-
marna i samhällslära. I varje del ingår Textbok, Aktivitetshäfte och 
Digitalt materialpaket.

Vardera Textbok innehåller en fiktiv berättelse med roliga dia-
loger om några jämnåriga och deras vardag. Den hjälper eleverna 

samhällslära 

att se vardagliga situationer ur olika perspektiv, så att de kan ref-
lektera över sina egna handlingar och deras konsekvenser. Utöver 
den fiktiva berättelsen innehåller Textboken olika aktiviteter och 
korta lättlästa faktatexter som förklarar de fenomen och begrepp 
som tas upp.

Texterna i Textboken är lättlästa och inspirerande och handlar 
om jämnåriga i vardagliga situationer. Den får eleverna att reflek-
tera över sina egna handlingar och vilka konsekvenser de kan få.

Aktivitetshäftena innehåller olika slag av övningar och arbets-
uppgifter som ytterligare befäster elevens egen aktivitet i närmil-
jön. Eleven lär sig också att att ta reda på, tolka och kritiskt grans-
ka information och fenomen i samhället och tillämpa kunskapen 
i sitt eget liv. Aktiviteterna uppmuntrar eleven att lyssna på andra, 
uttrycka sina åsikter och ta en aktiv roll i sin närmiljö. 

Det digitala materialpaketet ger ideér och inspiration till 
praktiska övningar som uppmuntrar eleven att ta en aktiv roll 
och påverka sin egen omgivning. I materialpaketet finns facit till 
aktivitetshäftet. 

Materialpaketen till Vi i tiden 1 och Vi i tiden 2 blir klara våren 
2017.

Pekka Rahkonen har gjort illustrationerna.

9789515238276 Vi i tiden 1 Textbok 22,20  

9789515238269 Vi i tiden 1 Aktivitetshäfte 11,50  

9789515238733 Vi i tiden 1 Digitalt materialpaket /  
årslicens

Utkommer 2017 50,00  

9789515238771 Vi i tiden 2 Textbok 22,20  

9789515238788 Vi i tiden 2 Aktivitetshäfte 11,50  

9789515238795 Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket /  
årslicens

Utkommer 2017 50,00

Ny!
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ÅrskUrs 1–6 Musik / religion / Bildkonst

Inger Söderman

Musikportens 
kantele
DaGIs – Åk 3

I Musikportens kantele lär man sig spela 
femsträngad kantele på ett strukturerat sätt. 
Bokens upplägg är följande: först ges en kort 
presentation av kantelen som instrument, 
därefter går man vidare till att ackompanjera och spela melodier 
på kantelen. I repertoardelen har sångerna valts ut enligt 
svårighetsgrad så att eleverna kan avancera i egen takt. Alla sånger 
har försetts med tydliga ackord.

Repertoaren lämpar sig för nybörjare men det finns också 
material för lite längre hunna. Boken kan användas i musikskolor, 
daghem, musikklubbar i skolor och församlingar samt i musikun-
dervisningen i de allra lägsta årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har gjort illustrationerna och Marcus Söderström 
text- och notsättning.

9789515230263             Musikportens kantele     36,00

Bildkonst

Forsman, Piironen

Bildernas bok
Bildernas bok är i första hand avsedd för 
klasslärarna i de lägre klasserna i grundsko-
lan, men den utgör ett utomordentligt stöd 
för lärare i andra ämnen och stadier när det 
gäller bildtolkning. 

Bildernas bok tar upp både konstbilder 
och massmediebilder liksom också vardagskonsten, dvs. den bygg-
da miljön omkring oss och bruksföremålen. 

En ny upplaga av Bildernas bok utkom 2014. I den har lärar-
na Gea Björkskog och Nea Törnwall uppdaterat och omarbetat 
arbetsuppgifterna.

9789515235121             Bildernas bok                  43,90

Musik

Lindholm, Sundqvist

Da capo
Förskola – Åk 1–6

Da capo är en finlandssvensk läro-
medelsserie i musik för grundsko-
lans åk 0–6. Den första delen Da 
capo 0–2 omfattar ca 160 sånger, 
allt från klassiker till nyskrivet och 
tidigare opublicerat material.

Da capo 3–4 följer de principer 
som dragits upp i den första 
komponenten. Sångerna är 
lämpade för åldersgruppen och stöder den musikteoretiska sidan. I 
instrumentkunskapen tar man upp blockflöjt och kantele samt en 
del av orkesterinstrumenten, dessutom behandlas gitarr och elbas.

Da capo Musik från åk 5 har en bred repertoar bestående av bl.a. 
festsånger, julsånger, evergreens, melodier från opera, operett, 
musikal och film samt dessutom finlandssvenska klassiker. I boken 
behandlas världsmusiken med en repertoar som omfattar sånger 
från alla världsdelar med åtföljande faktatexter. Dessutom behand-
las den västerländska konstmusikens historia och symfoniorkes-
terns instrument. I spelskolan presenteras trumsetet med systema-
tiskt ordnade pop- och rocksånger för gitarr, elbas och trummor. 

Lärarhandledningarna ger ytterligare tips och idéer för en krea-
tiv musikundervisning. 

Serien har tillkommit i samarbete med De ungas musikförbund 
i Svenskfinland (DUNK) och Svenska folkskolans vänner.

9789515237750 Da capo Elevbok åk 0–2 46,00  

9789515231895 Da capo Lärarhandledning åk 0–2 37,50  

9789515234285 Da capo Elevbok åk 3–4 46,00  

9789515235336 Da capo Musik för åk 3–4 Lärarhandledning 38,90  

6430026370025 Da capo Singback-cd åk 3–4 19,00  

9789515231901 Da capo Elevbok åk 5 44,20  

9789515012814 Da capo Lärarhandledning 38,90 

6430026370049 Da capo Singback-cd åk 5 19,00

  

Inger Söderman

Musikporten
DaGIs – Åk 3

Musikporten är en sångsamling för de allra 
minsta. Sångboken omfattar ramsor, sång- och 
danslekar, sånger om djur och natur, om nära 
och fjärran, om årstider och om vardag och 
fest. Den innehåller kända och tidlösa sånger, 
och en lång rad fräscha nyskrivna.

Musikporten passar bra för musiklekskolor, daghem, dagklubbar, 
församlingar och för de lägre årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har illustrerat sångboken. Marcus Söderström har 
gjort text- och notsättning.

9789515018144              Musikporten                   20,40

Nisonen m.fl.

Den stora berättelsen*
Den stora berättelsen finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Milena Parland

Fira tillsammans*
Fira tillsammans finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Schubert, Hydén, Rehn

spår av tro*
Spår av tro finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Webblabbet
Se sidan 44.
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ÅrskUrs
7–9

Symbolen visar 
de läromedel som 
görs enligt eller 
redan beaktar 
nya läroplanen!nya läromedel

 ! Läs mer om våra nya läromedel 
i matematik, fysik, kemi, biologi 
och huslig ekonomi under  
respektive rubrik.
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ÅrskUrs 7–9 Modersmål och litteratur

Illustratio
ner: M

arkus Å
strö

m

Modersmål och litteratur

Ladvelin, Raunio, Åkerholm

Modersmål  
och litteratur
Åk 7–9

Vår serie Modersmål och litteratur ger eleverna i grundskolan en 
gedigen textkompetens att bygga vidare på i fortsatta studier och i 
arbetslivet. Serien beaktar olika lärstilar.

I Modersmål och litteratur utgår författarna från autentiska och 
elevnära texter, det vill säga texter som eleverna stöter på i sin 
vardag och arbetar vidare med dem. Grammatiken öppnar sig för 
eleverna via tecknade serier medan låttexter visar vägen till lyriken.

Utgångspunkten i serien är multimodala texter som tillsam-
mans med varierande arbetsuppgifter leder till en mångsidig 
genrekunskap. Arbetsuppgifterna tar upp teoretiska resonemang 
ur olika synvinklar och ger nödvändig konkretion.

Modersmål och litteratur omfattar en lärobok och ett lärarma-
terial för varje årskurs. I lärarmaterialet ingår råd för hur man 
arbetar med boken, tips, extra arbetsuppgifter och facit till en del 
av uppgifterna. Lärarmaterialet ges ut i pdf-format.

Logga in! åk 7 är den första komponenten. Den innehåller olika 
delområden, bl.a. studieteknik, namnkunskap, ungdomslitte-
ratur, noveller, dikter, serier och grammatik. I Logga in! åk 7 får 
eleverna arbeta med alla huvudområden i svenskämnet. Eleverna 
arbetar multimodalt vilket betyder att också stillbilder, rörliga 

bilder och ljud ingår i undervisningen. I boken ges också verktyg 
för att eleverna själva ska kunna tolka och analysera olika texter. 
Vägledning ges dessutom för hur man skriver egna texter.

I Chatta! åk 8 tar författarna upp det talade ordet i form av 
litterära samtal och teater. Bilden som uttryck granskas i form av 
gatukonst, reklambilder och film. Själva bildanalysen behandlas 
i avsnittet om medietexter. Speciellt utrymme får romanen och i 
synnerhet deckargenren. Lyriken granskas utgående från låttexter. 
Till basfärdigheterna hör också att eleverna skapar egna texter. Det 
får de göra utgående från argumenterande och berättande texter, 
texter som informerar och strukturerar kunskap, samt reflekteran-
de texter.

I Surfa vidare! åk 9 följer författarna det fungerande konceptet 
med temaområden och fördjupande arbetsuppgifter som lämpar 
sig för olika lärstilar och samtidigt gör ämnesöverskridande 
samarbete möjligt. Retoriken är en nödvändig färdighet i det 
framtida samhället där mångkulturell kommunikation kommer 
att bli allt vanligare. Därför har de muntliga färdigheterna getts 
stort utrymme. Retoriken fungerar också som grund för skrivandet 
och då står de offentliga texterna i fokus. I bildanalysen har 
författarna riktat in sig på reklambilden men också multimodala 
texter synas.

Skönlitteraturen lyfts fram och speciellt klassikerna tas upp på 
ett intressant sätt.

9789515229908 Logga in! åk 7 29,30  

9789515231550 Logga in! åk 7 Extra material (pdf) 61,00  

9789515231345 Chatta! åk 8 29,30  

9789515233974 Chatta! åk 8 Extra material (pdf)  61,70  

9789515233134 Surfa vidare! åk 9 29,30  

9789515236272 Surfa vidare! åk 9 Extra material (pdf)  61,70  
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Höckerstedt, Sund, Palmén, Ritamäki-Johansson

ordval
Åk 7–9

Ordval är en serie i modersmål och litteratur för åk 7–9 i grund-
skolan. De två handböckerna Ask och Embla omfattar både språk 
och litteratur. Handboken Ordval Ask lyfter fram språket och 
texten i olika sammanhang och i Ordval Embla presenteras littera-
turen i Europa och Norden på djupet. Serien kompletteras av två 
arbetsböcker där den ena behandlar språket medan den andra tar 
upp litteraturen. Den tematiska uppdelningen av böckerna under-
lättar för läraren att själv planera när ett visst stoff ska behandlas.

Ask ger eleven redskap att analysera såväl talspråk som skrift-
språk. Begreppet text behandlas i varianterna text i allmänhet, 
talspråk, grammatik och skönlitteratur. I boken finns konkreta 
tips kring bl.a. retorik, mötesteknik, skrivprocesser och läsning 
och tolkning av skönlitteratur.

I Embla behandlas myter och sagor från olika tider. Den 
europeiska och den nordiska litteraturhistorien presenteras i en 
grundlig översikt och i korta textexempel. Nordens språk och 
modern nordisk litteratur ger en inblick i dagens nordiska samhäll-
en. I avsnittet om våra medier lyfts fram frågor om upphovsrätt 
och källkritik. Vidare erbjuder boken också material för analys av 
reklam, mediebilder och sociala medier.

Arbetsböckerna Ordval 7–9 Arbetsbok Språk och Ordval 7–9 
Arbetsbok Litteratur kompletterar handböckerna med varierande 
skriftliga och muntliga övningar av olika svårighetsgrad. Ordval 
7–9 Arbetsbok Språk behandlar också bl.a. materialbaserat skrivan-
de och olika lässtrategier.

Ordval Lärarhandledning innehåller facit, transkriptioner på 
cd:ns texter samt boklistor och webbadresser.

Halén, Mentzer-Ekholm, Silverström

sagt och gjort*
Serien Sagt och gjort finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Jennie Storgård

Pedagogisk 
text Ny!
Du som arbetar med texter i din 
vardag är i nyckelposition för att 
främja läsförståelse och läslust. 
Handboken Pedagogisk text är 
kortfattad och lättöverskådlig 
och lämpar sig väl att användas i 
undervisningen för att utveckla 
studerandes skrivande.

I handboken Pedagogisk text reflekterar Jennie Storgård 
över vad i texten som gör att den går hem hos läsaren. En 
pedagogisk skriven text är lätt att ta till sig. Den har enhetlig 
stil och det finns inga frågetecken eller lösa trådar i den. I 
handboken får du tips om hur du skriver mer effektivt, be-
gripligt och språkligt korrekt så att läsarna kan fokusera på 
innehållet utan att egentligen lägga märke till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill 
utveckla sina texter och uppdatera sina kunskaper om 
språkriktighet. Pedagogisk text hör hemma i bokhyllan både 
hos lärare och studerande.

9789515236227 Pedagogisk text 24,60

På Ordvalcd finns inspelade dialekter från olika delar av Svensk-
Finland och inlästa texter ur handböckerna på en mängd olika 
nordiska språk.

9789515225085 Ordval Ask 26,30  

9789515227577 Ordval Ask ljudbok 34,40  

9789515226310 Ordval Embla 32,60  

9789515232946 Ordval Arbetsbok Litteratur 7-9 23,10  

9789515226853 Ordval Arbetsbok Språk 7-9 23,10  

9789515233967 Ordval Lärarhandledning (pdf) 83,70  

9789515235176 Ordval-cd 173,10
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ÅrskUrs 7–9 skönlitteratur

skönlitteratur

Alfred Backa 

Finland 
hundra
nånting Ny!
Vad är högerextremt i båda ändarna 
med Kekkonen i mitten? Om du sva-
rar ”Republiken Finlands historia” 
så har du en rätt så mörk humor och 
världssyn. Då är det här boken för dig! 

Vi går från nationens första stapplande år till Lapporörelsen, 
tar en avstickare in i tre krig, får besök av Hitler, vänder ryggen åt 
Hitler för att bli Sovjets bästa vän, radikaliserar studentrörelsen, 
skaffar ny president, går med i EU och avslutar med nationens 
färskaste stapplande år. 

9789515240996 Finland hundranånting 30,00

Karin Erlandsson 

Missdåd
Sara Kvist, nybakad journalist från 
utbildningen i storstaden, sommar-
jobbar på lokaltidningen i en liten 
österbottnisk stad. Nu skall hon få 
både jobbpraktik och möjlighet att 
umgås med pojkvännen Robert som 
har ett stall i staden. Naturligtvis är 
det Sara som får jouren på midsom-
marafton. 

9789515237972 Missdåd  30,00

Eva Frantz

sommarön 
I Porkala skärgård ligger Sommarön 
som är försäkringsbolaget Axelssons 
sommarparadis. Här finns stugor 
som personalen kan hyra för en sym-
bolisk summa. Denna vecka är alla 
stugor upptagna: Det är meningen 
att chefer, försäljare, it-personal 
och kundtjänst skall umgås med 
varandra under fria former, familjer-
na är också med – mer eller mindre 
motvilligt.  

9789515240040 Sommarön 28,00

Maria Turtschaninoff

Maresi 
krönikor från  
röda klostret
Den tredje boken i Maria Turtscha-
ninoffs fantasyvärld utspelar sig flera 
generationer efter Arra och Anaché. 
På en liten ö ligger Röda klostret, en 
tillflyktsort för förföljda och utsatta 
flickor och kvinnor från alla de 
kända länderna. Där bevaras hemlig 
kunskap om Gudinnan med hennes 
tre ansikten: Jungfrun, Modern och Haggan.

9789515234711 Maresi  23,00

 

Mårten Westö

Eremenko 
Berättelsen om  
en fotbollsfamilj
Under snart ett kvartssekel har 
familjen Eremenko satt sin prägel på 
fotbolls-Finland.

Pappa Alexei och sönerna Alexei 
jr, Roman och Sergei har alla i tur 
och ordning tjusat publiken i den 
inhemska serien i landslaget och 
utomlands. Men hur ser livet ut för 
en proffsspelare i dag?

Under ett års tid, från november 2014 till november 2015, följer 
författaren Mårten Westö familjen Eremenko vid fotbollsplaner på 
olika håll i världen. 

9789515239662 Eremenko 32,00

Gösta Ågren 

samlade  
dikter  
1955–2015
Gösta Ågren debuterade 1955, för 
drygt 60 år sedan. Den 3 augusti 
2016 fyllde han jämna 80 år. Med 
anledning av jubileerna ger vi ut 
volymen Samlade dikter. Urvalet är 
gjort av författaren och efterordet är 
skrivet av Michel Ekman. 

9789515240071 Samlade dikter 1955–2015 30,00
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Finska

a–finska 

Grönlund, Kaakinen

suomeksi 7–9
Åk 7–9

Ole, toimi, vaikuta – suomeksi!

Suomeksi 7–9 är ett helt nytt, modernt läromedel i finska för 
årskurs 7–9. Serien betonar ett kommunikativt språk, olika 
kommunikationsstrategier och ett funktionellt ordförråd. Serien 
passar för dig som vill jobba med konkreta situationer i praktiska 
sammanhang. Innehållet ger stora möjligheter till differentiering. 
Suomeksi 7–9 utvecklar färdigheter för en mångsidig språkkun-
skap. Systematiska övningar för eleven vidare från ord och text till 
tillämpning. Grammatiken finns med som stöd.

För varje årskurs finns en kombinerad text- och övningsbok, en 
digital elevlicens, och ett digitalt materialpaket.

Suomeksi 7 Puhu ja ymmärrä är en kombinerad text och öv-
ningsbok. Teman är bl.a. jag och min hemmiljö, vänner, skola, 
Helsingfors och Finland. Centrala situationer är t.ex. att hälsa och 
presentera sig, att fråga och svara, att reda sig i vardagssituationer 
och att hålla en berättande eller beskrivande presentation.

Digital elevlicens innehåller interaktiva övningar av olika slag. 
Via den kan eleverna också lyssna på texten.

Materialpaketet är digitalt och innehåller facit, tips, kopierings-
underlag och ljudmaterial. Ett provpaket ingår också.

Suomeksi 8 Kerro ja kirjoita behandlar teman som natur, stad 
och landsbygd, hälsa och välbefinnande, resor och trafik. Speciellt 
fokus ligger på att uttrycka åsikter, beskriva, hantera vardagliga 
resesituationer och småprat.

9789515238887 Suomeksi 7 30,70  

9789515238900 Suomeksi 7 Digital elevlicens / 
årslicens

13,00  

9789515238948 Suomeksi 7 Digitalt materialpaket /  
årslicens

80,00  

9789515238894 Suomeksi 8 Utkommer 2017 30,70 

9789515238917 Suomeksi 8 Digital elevlicens /  
årslicens

Utkommer 2017 13,00 

9789515242389 Suomeksi 8 Digitalt materialpaket /  
årslicens 

Utkommer 2017 80,00

Suomeksi 7–9 utges enligt följande

Suomeksi 8 Kerro ja kirjoita Text och övningsbok  
– utkommer våren 2017

Suomeksi 8 Kerro ja kirjoita Digital elevlicens   
– utkommer sommaren 2017

Suomeksi 8 Kerro ja kirjoita Digitalt materialpaket   
– utkommer hösten 2017

Suomeksi 9 Tuota ja ilmaise Text och övningsbok  
– utkommer våren 2018

Suomeksi 9 Tuota ja ilmaise Digital elevlicens  
– utkommer sommaren 2018

Suomeksi 9 Tuota ja ilmaise Digitalt materialpaket  
– utkommer hösten 2018

Så här fungerar Suomeksi

Steg 1: Alku – lär dig grunderna
Steg 2: Sanat – jobbar med det tematiska ordförrådet
Steg 3: Tilanne – jobbar med situationen

Suomeksi utgår från kommunikation, 
situation och kultur. De olika delarna 
samverkar för att bidra till den breda 
kompetens som läroplanens grunder  
eftersträvar. Läromedlet ger goda möjligheter till differentie-
ring och erbjuder också digitala verktyg.
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ÅrskUrs 7–9 Finska

Ny!

Tarja-Tuulikki Väisänen

suomi nYT!
Åk 7–9

Serien i finska för åk 7–9, Suomi NYT! 
består av en textbok, en övnings- och gram-
matikbok och ett facithäfte för varje årskurs. 
Textböckerna bjuder på stoff av olika svårig-
hetsgrad för att underlätta en differentierad 
undervisning. I slutet av varje bok finns ett antal bildbilagor med 
växlande teman. Dem kan läraren använda enligt eget val.

Övningsböckerna erbjuder rikligt med både muntliga och 
skriftliga övningar av olika slag. I övningsböckerna finns separata 
grammatikblock som presenterar grammatikaliska strukturer. Till 
blocken hör också övningar.

9789515014085 Suomi NYT! tekstikirja 1 18,90  

9789515232908 Suomi NYT! harjoituskirja 1 17,10  

9789515017611 Suomi NYT! vastausvihko 1 11,90  

9789515235107 Suomi NYT! tekstikirja 2 19,20  

9789515235114 Suomi NYT! harjoituskirja 2 17,10  

9789515018441 Suomi NYT! vastausvihko 2 12,60  

9789515015808 Suomi NYT! tekstikirja 3 19,90  

9789515232915 Suomi NYT! harjoituskirja 3 17,30  

9789515019806 Suomi NYT! vastausvihko 3 11,90 

Lindén, Parvelahti

sujuvaa
Åk 7–9

Sujuvaa är en ny serie i praktisk vardagsfinska. Serien består 
av arbetshäften som utgår från konkreta situationer och 
betonar muntliga färdigheter. Eleverna får dialoger, fraser, 
modeller och både interkulturella och talspråkiga tips – 
redskap för att börja hantera vardagliga situationer på finska. 
Tema i de två första häftena är att träffa och lära känna nya 
människor. 

Det tredje häftet har som tema att jobba i kundservice 
och att allmänt klara sig på finska i butiker.

9789515236104 Sujuvaa: Ostoksilla 9,10  

9789515236067 Sujuvaa: Uuden ihmisen tapaaminen 1 9,40  

9789515236081 Sujuvaa: Uuden ihmisen tapaaminen 2 9,40 

Jalkanen, Rosvall, Westman

ota opiksi* opin*
Serierna Ota opiksi och Opin finns endast i begränsad  
upplaga. Se beställningslistan

Lindkvist, Martelin

kielen päällä
Åk 7–9

Kielen päällä är en ny serie i modersmåls-
inriktad finska för åk 7–9. För varje 
årskurs finns två tryckta böcker, Kielen 
päällä innehåller texter medan Kielitie
toinen fokuserar på språket och gram-
matiken. I slutet av Kielen päällä finns 
avsnittet Neuvokas, som ger råd för hur 
man skriver olika slag av texter. 

Textböckerna Kielen päällä innehåller 
texttyper av olika längd och svårighets-
grad ordnade enligt tema. Efter varje 
temahelhet finns förslag på mera omfat-
tande uppgifter. 

Kielen päällä 7 innehåller åtta olika 
tema, som behandlar bl.a. hobbyer, häl-
sa, natur, resor i Finland, finländskhet, 
litteratur och media.I samband med 
varje text finns diskussion, som kan 

behandlas i klass eller i mindre grupper. 
Kielen päällä 8 är indelad i åtta olika teman, som behandlar bl.a. 

intressen, trafik, natur, litteratur och media. Varje tema innehåller 
texter av varierande längd och svårighetsgrad. 

Kielitietoinen är en grammatik- och övningsbok för tvåspråkiga 
elever på olika nivå. Grammatiken följs direkt av övningar. Boken 
innehåller också språkvårdsövningar.

Det digitala materialpaketet innehåller extra material och öv-
ningar med facit till texterna i Kielen päällä, omfattande ordlistor 

med böjningar, ljudmaterial, länkar till intressant material på 
webben och facit till övningarna i Kielitietoinen.

Det digitala materialpaketet till Kielen päällä 8 utkommer under 
våren 2017. Böckerna till den sista delen i serien, Kielen päällä 9, 
utges till skolstarten 2017 och det digitala materialpaketet kommer 
under hösten 2017.

9789515235954 Kielen päällä 7 20,60  

9789515235961 Kielen päällä 7 Kielitietoinen 16,30  

9789515235978 Kielen päällä 7 Opettajan aineisto / 
årslicens 

80,00  

9789515238412 Kielen päällä 8 20,80  

9789515238429 Kielen päällä 8 Kielitietoinen 16,70  

9789515238801 Kielen päällä 8 Opettajan aineisto / 
årslicens 

Utkommer 2017 80,00  

9789515241900 Kielen päällä 9 Utkommer 2017 20,80

9789515241894 Kielen päällä 9 Kielitietoinen Utkommer 2017 16,70

9789515242136 Kielen päällä 9 Opettajan aineisto / 
årslicens

Utkommer 2017 80,00

Ny!

Modersmålsinriktad finska
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Finsk skönlitteratur 7–9

Finsk skönlitteratur

Markku Kähkönen (toim.)

Ennen olin  
pakolainen 
Sosiaalisissa medioissa ympäri Pohjois-
maita on levinnyt suosittu kampanja, 
joka luo uutta valoa ja positiivista näkö-
kulmaa kiihtyneeseen  keskusteluun 
pakolaisuudesta. Kampanjan ja tämän 
kirjan tarkoituksena on osoittaa, että pa-
kolaiset eivät ole yhteiskunnalle pelkkiä 
lukuja paperilla tai menoerä valtion taloudessa. He ovat vastaan-
ottavalle maalle paitsi merkittävä sijoitus ja voimavara, myös ennen 
kaikkea ihmisiä haaveineen, toiveineen ja pelkoineen. Kirjassa 41 
Suomeen eri puolilta maailmaa ja erilaisista kulttuureista muutta-
nutta pakolaista kertoo lyhyesti oman tarinansa. 

9789515237828 Ennen olin pakolainen 15,00

Mark Levengood

Vasten  
auringon siltaa 
Mark Levengood muistelee lämpimän 
humoristiseen tapaansa elämänsä koh-
taamisia ja käännekohtia. Tällä kertaa 
tapaamme kiinteistönvälittäjän, joka 
jakaa hyviä neuvoja saunassa, ja isoäidin 
joka säilyttää sappikiviä purkissa sängyn 
vieressä. Opimme että klarinetinsoittajistakin voi tulla onnel-
lisia ja että hoviniiaus voi tulla yllättäen tarpeeseen. Tarinoissa 
kohdataan myös Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen, 
kruununprinsessa Victoria, kuuhun matkaava Laika-koira sekä 
suomalaisia tonttuja. 

9789515237835 Vasten auringon siltaa 22,00

Rosa Meriläinen & Saara Särmä 

anna mennä
Onko ok ottaa selfieitä? Mihin nainen 
tarvitsee käsitteitä? Saako kiroilla, vai 
eikö saa? Miten ottaa jännittämisestä 
kaikki irti? Kuinka kehdata enemmän? 
Pitääkö itseään rakastaa?

Feministiset kysymykset ovat usein 
kinkkisiä, koska maailma on kinkkinen. 
Silloin suomalaisfeminismin superstarat 
Rosa Meriläinen ja Saara Särmä rientävät 
hätiin. He kertovat, miten asiat näyttävät olevan, miten ne oikeasti 
ovat ja mitä he siitä ajattelevat – kumpikin omalla tavallaan.

9789515238320  Anna mennä 30,00

 

Miska Rantanen

kivaan kipuun
Rakastettujen mediamokien kavalka-
di ei ota loppuakseen! Lisää media-
mokia kokonaisen kirjan verran, nyt 
deluxe-lahjalaitoksena – mukana Kuk
kivan syyspervon ja Kaikki ranteet auki 
-teosten parhaimmisto sekä uusimmat 
älynväläykset ihmiskunnan kirjallisen 
tuotannon ehtymättömästä runsaudens-
arvesta. Lupaamme lopettaa tähän. 

9789515239785 Kivaan kipuun  22,00

Ransom Riggs 

neiti  
Peregrinen koti  
eriskummallisille 
lapsille
Viisitoistavuotias Jacob on kasvanut 
kuunnellen erikoisen isoisänsä kummi-
tusjuttuja eriskummallisista orpolapsista 
ja hirviöistä. Jacob lähtee hirvittävän 
perhetragedian seurauksena isoisän tari-
noissa esiintyneelle kaukaiselle saarelle Walesin edustalla.

Goottisävyinen fantasiaromaani yhdistää unohtumattomalla 
tavalla aitoja vintage-valokuvia kihelmöivän jännittävään kerronta-
an. Hyytävä lukuelämys ei jätä kylmäksi ketään.

9789515237880 Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille  9,00

Harri Veistinen

kotitekoisen 
poikabändin 
alkeet
15-vuotias Rene Kolppanen on selvinnyt 
yläkoulusta noudattamalla isoveljensä 
sääntöjä: ”A) Älä tee itsestäsi numeroa. 
B) Ole huomaamaton. C) Ole keskiver-
to. D) Älä rakastu koulun kauneimpiin 
tyttöihin.” Pian Rene voi jättää taakseen koulun, kylän ja ihmiset. 
Kuka nyt haluaisi jäädä Kiukaisille? Siellä ei tapahdu mitään, eikä 
tule koskaan tapahtumaankaan. 

9789515239907 Kotitekoisen poikabändin alkeet 24,00
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ÅrskUrs 7–9 Engelska

Fyren
Nätmaterialet

Till Far and Beyond hör ett interaktivt elevmaterial, som 
följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp 
av övningar. Vidare ingår bl.a. lucktest och övningar med 
oregelbundna verb.

En central funktion i det digitala lärarmaterialet har Fyren, 
som hjälper läraren att följa elevernas arbete. Fyren visar resultat 
både på klass- och elevnivå.

Engelska

Backman, Metsävuori,  
Logan, Lamu, Vänttinen

Far and 
Beyond 7–9
Åk 7–9

Stand up and speak! Go far, go beyond!

Far and Beyond 7–9 är ett mångsidigt 
och modernt läromedel i engelska för 
årskurs 7–9. Serien betonar ett kom-
munikativt språk, olika kommuni-
kationsstrategier och ett funktionellt 
ordförråd.

Far and Beyond lägger grunden 
för en gedigen språkkunskap och 
ger också förutsättningar för en 
interkulturell kompetens. Språkets 
olika delområden och studiegången 
synliggörs för eleven. Serien bygger 
systematiskt upp den språkliga 
grunden, utvidgar det tematiska 
ordförrådet, ger konkret handledning 
i hur man hanterar olika situationer 
samt ger inblick i den engelsksprå-
kiga världen. Reader, en bok i slutet 
av boken ger ytterligare dimensioner 
och möjligheter till differentiering. 
Grammatiken med övningar finns 
bak i boken som stöd och redskap 
under studiegången.

Elevböckerna är uppdelade i större 
temahelheter, behandlas mångsidigt 
i texter och övningar. Studiegången 

går från en ramberättelse via ordförråd och situationer till fakta-
texter och faktasökning. Grammatiken med tillhörande uppgifter 
finns i slutet av boken. I slutet av böckerna kan man utmana sitt 
språk med hjälp av romanen The Haunted Keep.

Materialpaketen ges ut som pdf och innehåller didaktiska anvis-
ningar och tilläggsmaterial, bl.a. kommunikativa och differentie-
rande övningar, spel, frågesporter och pararbeten.

I Lärarcd:na finns bokens texter inlästa men också hörförståel-
seövningar.

Den digitala elevlicensen är ett interaktivt elevmaterial som följer 
bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av övningar. 
Vidare ingår bl.a. lucktest och övningar med oregelbundna verb.

En central funktion i den digitala lärarlicensen är Fyren, som 
hjälper läraren att följa elevernas arbete. 

Förmånliga paketpris
Bok och digital elevlicens säljs även som förmånliga paketpris. 
Se sidan 73.

 
9789515230690 Far and Beyond 7 Text- och aktivitetsbok 28,10

9789515230713 Far and Beyond 7 Digital elevlicens / årslicens 20,80  

9789515230720 Far and Beyond 7 Digital lärarlicens / årslicens 43,90  

9789515230706 Far and Beyond 7 Materialpaket (pdf) 55,20  

9789515234063 Far and Beyond 7 cd 129,80  

9789515236357 Far and Beyond 8 Text- och aktivitetsbok 28,10  

9789515238955 Far and Beyond 8 Digital elevlicens / årslicens 20,80  

9789515239020 Far and Beyond 8 Digital lärarlicens / årslicens 43,90  

9789515236371 Far and Beyond 8 Materialpaket (pdf) 55,20  

9789515236364 Far and Beyond 8 cd 129,80  

9789515239044 Far and Beyond 9 Text- och aktivitetsbok 28,10  

9789515238962 Far and Beyond 9 Digital elevlicens / årslicens 20,80  

9789515239037 Far and Beyond 9 Digital lärarlicens / årslicens 44,10  

9789515239051 Far and Beyond 9 Materialpaket / årslicens 55,20  

9789515239068 Far and Beyond 9 cd 129,80
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Engelska

Lindén, Vänttinen 

Top Ten 1–3
Åk 7–9

Take on the Englishspeaking world with Top Ten!

Year 1: Know yourself and your surroundings!
Year 2:  Get to know the British Isles!
Year 3:  Get to know America and the rest of the  
 English-speaking world

Top Ten är ett modernt och lättöverskådligt läromedel i engelska 
för årskurs 7–9. Serien betonar kulturella färdigheter, ett kom-
munikativt språk och ett funktionellt ordförråd. Texterna och 
övningarna tar upp såväl nutid och historia som fakta och vardag-
liga situationer. Grammatiken finns med som stöd och språkkun-
skaperna och språkkänslan byggs upp systematiskt. Top Ten ger 
redskap för att bygga en gedigen språkkunskap och ger en bred 
bild av den engelskspråkiga världen, dess språk, seder och bruk.

Intressanta texter öppnar porten till varje nytt temaområde. 
Systematiska övningar för eleven vidare – med en tydlig progres-
sion från ordövningar via textförståelse och textbearbetning till 
tillämpning och fördjupning. Olika konkreta situationer omsätter 
språkkunskapen i praktiken.

Top Ten består av en kombinerad text- och övningsbok, en di-
gital elevlicens, ett digitalt materialpaket och en lärar-cd för varje 
årskurs.

Elevböckerna är indelade i större temahelheter. Varje text 
följs i tur och ordning av ordövningar, textbaserade övningar 
och utvidgande övningar. Upplägget återkopplar till centrala 
strukturer och fogar in situationsövningar. Ett tyngdpunktsområ-
de är de oregelbundna verben som tränas genomgående. Gramma-
tiken med tillhörande uppgifter finns i slutet av boken.

Den Digitala elevlicensen är ett interaktivt material som följer 
bokens struktur. Övningarna är ordnade i lärstigar. För att elev-
erna ska kunna träna engelskt uttal går det att lyssna på bokens 
texter och också de enskilda orden i styckeordlistan,

Materialpaketen ges ut i pdf-format. De innehåller facit till 
uppgifterna i boken och ett digert paket med kopieringsunderlag. 
Bland kopieringsunderlagen finns hörförståelser, läsförståelser och 
differentierade uppgifter till bokens kapitel. I materialpaketet ingår 
också konkreta tips och förslag på hur man kan arbeta med boken.

Lärarcd innehåller en inläsning av bokens alla texter och dess-
utom extra hörförståelseövningar.

9789515236326 Top Ten 1 Text- och övningsbok 26,30  

9789515237606 Top Ten 1 Elevlicens / årslicens 13,60  

9789515236340 Top Ten 1 Materialpaket (pdf)  55,20  

9789515236333 Top Ten 1 cd 162,30  

9789515226891 Top Ten 2 Text- och övningsbok 26,30  

9789515237590 Top Ten 2 Elevlicens / årslicens 13,60  

9789515229106 Top Ten 2 Materialpaket (pdf) 54,40  

9789515229090 Top Ten 2 cd 154,70  

9789515233691 Top Ten 3 Text- och övningsbok 26,30  

9789515237583 Top Ten 3 Elevlicens / årslicens 13,60  

9789515233714 Top Ten 3 Materialpaket (pdf) 55,20   

9789515233707 Top Ten 3 cd   162,30

  

Förmånliga paketpris
Bok och digital elevlicens säljs även som förmånliga paket.  
Se sidan 73.

koll på  
grammatiken: 

Engelska
Åk 7–9, GYMnasIET

Koll på grammatiken är en ny se-
rie lättöverskådliga grammatik-
häften. Koll på grammatiken: 
Engelska presenterar kortfattat 
och grundligt det centrala i den 
engelska grammatiken. Häftena 
är bra för alla som snabbt behö-
ver repetera eller kolla upp något.

 
9789515236289 Koll på grammatiken: Engelska 9,40

Focus on grammar hjälper eleven att hitta rätt i grammatiken.
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ÅrskUrs 7–9 Tyska / Franska

Tyska

Aro m.fl.

studio Deutsch
Åk 8–9

Studio Deutsch är en serie i tyska som B2-språk för åk 8 och 9. 
Serien består av en textbok och en arbetsbok för vardera årskursen. 
Texterna och bilderna är moderna och ger en verklighetstrogen 
bild av tyskt vardagsliv, samtidigt som den tyskspråkiga 
kulturen presenteras. Dialogerna i texterna ger en bra bas för 
kommunikativa övningar. Grammatiken presenteras systematiskt 
och stöds av varierande typer av övningar.

I Studio Deutsch 1 lär eleverna känna några tevestjärnor, deras 
liv, vardag och fest. I Studio Deutsch 2 får eleverna följa med ett 
teveprogram som leds av två ungdomar.

Till Studio Deutsch 1 för åk 8 finns lärarhandledning.

9789515222787 Studio Deutsch Texte 1 24,80  

9789515222794 Studio Deutsch Übungen 1 20,00  

9789515225269 Studio Deutsch Lärarhandledning 1 54,60  

9789515224330 Studio Deutsch Texte 2 25,20  

9789515224453 Studio Deutsch Übungen 2 20,10

  

Franska

Bärlund m.fl. Granberg

Voilà
Åk 8–9, GYMnasIET

Voilà är en läromedelsserie för B2- och B3-franska. Språket i 
Voilà är modern franska. Bokseriens innehåll är utarbetat så att 
den känns aktuell och relevant för ungdomar och studerande. 
Eleverna bekantar sig med Frankrike och andra franskspråkiga 
områden, fransk kultur och livsstil. Böckerna innehåller övningar 
av varierande typ och svårighetsgrad, med särskild tyngdpunkt på 
vardagssituationer och kommunikativa aktiviteter.

I den första kursen träffas fem ungdomar, från olika fransksprå-
kiga länder i Toulouse i sydvästra Frankrike. I den andra kursen 
reser ungdomarna till Paris. Tredje kursen behandlar Finland och 
den sista kursen historia och traditioner i Frankrike. 

9789515017765 Voilà! 1 Textes pour le lycée 41,30  

9789515237729 Voilà! 1 Exercices pour le lycée 26,40  

9789515019837 Voilà! 2 Textes et exercices 38,90  

9789515229540 Voilà! 3 Textes et exercices 36,40  

9789515229557 Voilà! 4 Textes et exercices 36,40
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Matematik

ny serie i matematik 
för åk 7–9! 

Laitila m.fl. 

Matematik Ny! 
Schildts och Söderströms ger ut en ny serie i matematik för 
grundskolans högre stadier!

Det är frågan om en översättning och bearbetning av 
Sanoma Pros Kuutio och materialet för åk 7 och åk 8 kom-
mer till hösten 2017. 

Matematik följer den nya läroplanen, bl.a. programmering 
har medtagits. Matematik är uppbyggd kring lektionshel-
heter som eleverna lätt kan absolvera under avsedd tid. För 
läraren ger helheterna en grundstruktur för undervisningen. 
De lärare som vill kan också lägga upp en egen plan för 
undervisningen. 

I slutet av Matematik finns hemuppgifter för varje lektion. 
Där ingår också mer krävande uppgifter för de elever som 
behöver större utmaningar. 

I Matematik försöker man beakta att elever har individu-
ella förutsättningar och behov inom undervisningen så att 
varje elev arbetar med de uppgifter som bäst befrämjar hans 
eller hennes framskridande inom matematiken. 

Matematik 7 innehåller tal och talföljder, geometri och 
algebra. I Matematik 8 tas upp ekvationer, geometri och 
procenträkning.

9789515242280 Matematik åk 7 Utkommer 2017 30,80

9789515241887 Matematik åk 8 Utkommer 2017 34,00

Tikka, Lindgrén, Mitts, Söderback

Pi  
– matematik för åk 7–9
Åk 7–9

Serien Pi är ett grundläggande och heltäckande läromedel i mate-
matik för åk 7–9. Serien består av en lärobok per årskurs. Dessut-
om finns den fristående delen Pi Statistik och sannolikhet, som kan 
tas in i undervisningen vid önskad tidpunkt.

Läroböckerna i serien Pi har en klar struktur där varje nytt 
moment bildar en helhet. Ny teori framställs klart och befästs med 
många exempel. Övningsuppgifterna är nivågrupperade och de 
erbjuder såväl basträning som utmaningar. I varje avsnitt finns en 
tankenöt med extra knepiga övningar. Avsnitten avslutas med ett 
stort antal hemuppgifter. Facit ingår i läroböckerna.

Stoffet i Pi 7 är indelat i tre kurser: Från siffror till tal, Från 
punkter till figurer och kroppar och Från tal till bokstäver. Pi 8 är 
indelad i kurserna: Tal och procent, Vi räknar med bokstäver och 
Figurer och deras egenskaper. Pi 9 innehåller kurserna: Grafer och 
ekvationer, Figurer och kroppar och Från delar till helheter.

Pi Statistik och sannolikhet innehåller tolv olika helheter. Vidare 
ingår repetitionsuppgifter. 

9789515240910 Pi 7 32,00  

9789515231956 Pi 8 34,00  

9789515229632 Pi 9 32,70  

9789515229656 Pi Statistik och sannolikhet 29,30

 

Renlund, Risberg, Fröman, Johansson

På tal om tal*
Serien På tal om tal finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Matematik

Stoffet i serien Matematik är indelat i 11 kurser, som behandlas 
i fem böcker.

Matematik 7 innehåller 3 kurser
Matematik X innehåller 1 kurs
Matematik 8 innehåller 3 kurser 
Matematik Y innehåller 1 kurs
Matematik 9 innehåller 3 kurser 

Matematik X kan användas i åk 7 eller 8, Matematik Y i åk 8 
eller 9. 

Till hösten 2017 utkommer Matematik 7 och Matematik 8. 
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ÅrskUrs 7–9 Fysik / kemi / Biologi 

ny serie i fysik och kemi!

Kangaskorte m.fl. 

Fysik – kemi Ny!
Vi ger ut en ny serie i fysik och kemi! 

Sanoma Pro kommer ut med en ny, omarbetad version av FyKe, 
som nyöversätts av Schildts och Söderströms. Den nya versio-
nen har genomgått en grundlig bearbetning vad gäller text och 
illustrationer. 

I de förnyade versionerna av läroböckerna tar författarna 
speciellt upp vardagssituationer för att eleverna lättare ska 
kunna närma sig ämnet, bl.a. visar man fysiska tillämpning-
ar både ur miljö- och teknologiperspektiv. Man vill också ge 
eleverna beredskap inför den sakkunskap som kommer att 

Kangaskorte m.fl.

Fyke 7–9
Åk 7–9

FyKe 7–9 är ett läromedel  i fysik och kemi som består av två läro
böcker och sex arbetsböcker. Till serien hör även lärarmaterial som 
utges i pdf-form. Fysiken och kemin har vardera tre lärarmaterial.

Läroböckerna har en tydlig struktur och varje kapitel inleds med 
exempel ur vardagen. Genomtänkta illustrationer, tydliga formler 
och modeller samt många exempel hjälper eleven att förstå de 
fenomenen som tas upp. Olika typer av sammanfattningar lyfter 
fram det viktigaste och gör det lättare för eleven att repetera. I 
läroböckerna finns ett stort antal uppgifter av olika slag.

Det finns svar på de flesta text- och räkneuppgifter i boken. 
Varje kapitel har dessutom en plusruta med fördjupande eller i 
övrigt intressant information som rör lärostoffet. I dem behandlas 
till exempel tillämpningar och modern teknologi. 

Arbetsböckerna har illustrerade instruktioner till elevlaboratio-
ner,  demonstrationer och skriftliga lektionsuppgifter. Eleverna 
får genomföra, utvärdera och också planera laborationer – och dra 
slutsatser.

Varje lärarmaterial består av tre delar: lektionsplanering, lös-
ningar till arbetsbokens laborationer och uppgifter samt lösningar 
till lärobokens uppgifter. Lektionsplaneringsdelen innehåller bl.a. 

motivationshöjande frågor och demonstrationer, tips för diffe-
rentiering samt tilläggsinformation av olika slag. Lärarmateria-
let innehåller lösningar till läroböckernas och arbetsböckernas 
repetitionsuppgifter. Dessutom ingår i lärarmaterialet ytterligare 
repetitionsuppgfifter. 

9789515226938 FyKe 7-9 Fysik 45,10  

9789515228239 FyKe 7-9 Fysik Laborationer och uppgifter 1 14,60  

9789515228826 FyKe 7-9 Fysik Laborationer och uppgifter 2 14,60  

9789515229151 FyKe 7-9 Fysik Laborationer och uppgifter 3 14,60  

9789515229168 FyKe 7-9 Fysik Lärarmaterial 1 (pdf) 64,50  

9789515229175 FyKe 7-9 Fysik Lärarmaterial 2 (pdf) 64,50  

9789515229182 FyKe 7-9 Fysik Lärarmaterial 3 (pdf) 64,50  

9789515226945 FyKe 7-9 Kemi 45,10  

9789515228222 FyKe 7-9 Kemi Laborationer och uppgifter 1 14,60  

9789515228314 FyKe 7-9 Kemi Laborationer och uppgifter 2 17,90  

9789515229205 FyKe 7-9 Kemi Laborationer och uppgifter 3 17,90  

9789515229113 FyKe 7-9 Kemi Lärarmaterial 1 (pdf) 64,50  

9789515229120 FyKe 7-9 Kemi Lärarmaterial 2 (pdf) 64,50  

9789515229199 FyKe 7-9 Kemi Lärarmaterial 3 (pdf) 64,50

krävas i framtiden och lära dem att handla både medvetet 
och ansvarsfullt. 

Läroböckerna i fysik och kemi är likartat uppbyggda.  
De har en klar struktur som gör det lätt för läraren att ta 
upp större helheter inom ämnet. 

9789515242082 Fysik 7–9  Utkommer 2017 46,50

9789515242099 Fysik 7–9 Laborationer 1 Utkommer 2017 25,00

9789515241818 Kemi 7–9 Utkommer 2017 46,50

9789515241801 Kemi 7–9 Laborationer 1 Utkommer 2017 25,00

Fysik och kemi
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Biologi / Geografi / kartor

nytt läromedel i biologi! 

Happonen m.fl. Palenius

Biologi 7 Ny!
Vi ger ut Sanoma Pros serie i biologi, Koodi, på svenska. Till hös-
ten 2017 kommer komponenterna för åk 7. 

Biologi 7 är ett läromedel som vill uppmuntra eleverna att 
undersöka fenomen inom ämnet biologi. Författarna vill också att 
eleverna lär sig förstå innebörden i begreppet hållbar utveckling 
och kan göra etiska val. 

Texten är skriven så att den talar direkt till eleven, bilderna är 
valda med omsorg och illustrationerna är informativa. Tillsam-
mans utgör text och bilder en helhet som är lätt att greppa. 

Framställningen i Biologi 7 är differentierad för att passa alla 
elever. Differentieringen gör också att det är lätt att undervisa med 
Biologi 7. 

9789515241825 Biologi 7 Textbok Utkommer 2017 21,90

9789515241832 Biologi 7 Arbetsbok Utkommer 2017 13,00

Leinonen, Nyberg, Vestelin, Calenius

skolans  
biologi
Åk 7–9

Serien Skolans biologi är avsedd för 
åk 7–9 och består av tre läroböcker: 
Hav och sjöar, Skogar och myrmarker  
och Människan.

Innehållet i böckerna är mångsidigt och tydligt indelat i 
olika temahelheter. Detaljerade illustrationer och fotografier 
stöder inlärningen.

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av avsnittet 
och med tillhörande uppgifter. I böckerna ingår Forska-
rens sida med instruktioner för elevaktiverande par- eller 
klassarbeten.

9789515237521 Skolans biologi Hav och sjöar 24,50  

9789515229588 Skolans biologi Skogar och myrmarker 24,50  

9789515231574 Skolans biologi Människan 24,50

  

söderströms storatlas*
Åk 3–9
Söderströms Storatlas finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

atlas för skolan
Åk 3–9

Atlas för skolan är ett välkänt arbetsredskap 
som ryms i ryggsäcken och pulpeten. Den 
är lätt att bläddra i tack vare de mjuka pär-
marna och presenterar världen som vi oftast 
vill se den, dvs. i form av tydliga topografis-
ka kartor. I atlasen ingår även temakartor, 
klimatdiagram och befolkningspyramider 
för flera områden. Atlas för skolan reviderades 2016.

Leinonen m.fl. Luther, Palenius, Rinne

Geografi 7–9
Åk 7–9

Geografi 7–9 består av tre textböcker Ame
rika, Världen och Finland. Böckerna har ett 
välstrukturerat och mångsidigt innehåll och 
följer den gällande läroplanen. Böckerna ger 
utrymme för tydliga kartor och illustrationer.

Varje lärobok kompletteras av en arbetsbok. I dem får eleven, 
självständigt eller i grupp, göra sökningar, tolkningar och analyser 
av geografiska processer samt fundera på aktuella teman som 
bl.a. berör förhållandet mellan människan och naturen. Förutom 
sedvanliga uppgifter innehåller arbetsböckerna också spel och 
debattuppgifter som kan göras i grupp.

Geografi 7–9 Amerika behandlar Sydamerika och Nordamerika och 
beskriver naturförhållanden, mänsklig aktivitet och kulturella drag. I 
enlighet med läroplanen lyfts både inre och yttre företeelser fram.

I Geografi 7–9 Världen gestaltas jordens natur- och kulturgeografis-
ka kartbild utgående från jordklotets indelning i zoner. Indelning-
en ligger till grund för hur globala fenomen i olika delar av världen 
beskrivs. Europas kartbild, naturförhållanden och geografi bildar 
en röd tråd och tas upp i olika avsnitt.

Den tredje boken Geografi 7–9 Finland är ett mångsidigt fakta-
paket om Finlands natur, befolkning och ekonomi. I läroboken 
finns gott om informativa illustrationer och kartor. I Geografi 7–9 
Finland finns även ett kort kapitel om Norden och Baltikum. 

9789515240347 Geografi 7–9 Amerika 27,60  

9789515229601 Geografi 7–9 Amerika Arbetsbok 12,10  

9789515239723 Geografi 7–9 Världen 27,60  

9789515229618 Geografi 7–9 Världen Arbetsbok 12,10  

9789515237538 Geografi 7–9 Finland 27,60  

9789515229625 Geografi 7–9 Finland Arbetsbok 12,10

I Atlas för skolan är Finland i fokus. Kartboken börjar med lokal-
förvaltningen i Finland. Därefter följer kartorna över Finlands 
olika delar, sedan närområdena och till sist de olika världsdelarna.

9789515239778 Atlas för skolan 43,20

Biologi

Geografi

kartor
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ÅrskUrs 7–9 Hälsokunskap

Hälsokunskap

Orkola, Hannukkala, Reinikkala, Elf

Energi 7–9  
Åk 7–9

Energi är ett nytt och aktuellt läromedel för åk 7–9 i grundskolan. 
Seriens utgångspunkt är att en god hälsa är källa till energi och 
innehållet är planerat så att det stödjer de ungas fysiska, psykiska 
och sociala utveckling. Energi beaktar också att behoven är olika 
hos elever. Böckerna innehåller övningarna av olika slag. Eleverna 
får bl.a. fundera på hur de kunde förbättra sin egen hälsa, men 
också trygghetsfrågor och etiska frågor behandlas.

I Energi 7 är elevens mediakunskaper i focus. Författarna vill 
också stärka elevens självkänsla och psykiska välmående. Texterna 
och de teman som tas upp ligger nära de ungas vardag och illustra-
tionerna är gjorda för att tilltala unga och vill tillsammans stödja 
elevernas fysiska, psykiska och sociala välmående.

människa går igenom på tröskeln till vuxenhet.
Hälsokunskap för åk 8 tar speciellt upp de val som ungdomar 

ställs inför i fråga om sin hälsa, och som kan få konsekvenser långt 
in i vuxenlivet.

Hälsokunskap för åk 9 är utformad mera som en handbok i över-
levnad och erbjuder eleven redskap att hantera också svårare saker 
som livet kan föra med sig, t.ex. sjukdomar och olika slag av kriser.

Serien Hälsokunskap finns endast i begränsad upplaga. 

9789515235183 Hälsokunskap för åk 7* 20,20  

9789515234049 Hälsokunskap för åk 8* 20,20  

9789515235213 Hälsokunskap för åk 9* 20,20

Energi 8 behandlar olika sociala och praktiska frågor, såsom 
empati, första hjälpen och brandsäkerhet. Vikten av en hälsosam 
livsstil tas upp och författarna framhåller betydelsen av rätt kost 
och motion. Texten och illustrationerna ligger nära de ungas var-
dag och är tänkta att stödja elevernas fysiska, psykiska och sociala 
utveckling. I text och uppgifter beaktar Energi 8 elevernas olika 
behov och förutsättningar. Boken innehåller mångsidiga uppgifter, 
speciellt har författarna vinnlagt sig om etiska frågor.

I Energi 9 tas upp psykiskt välbefinnande, hur vi tar hand om 
varandra, folksjukdomar och miljöhälsan. Texten och bilderna i 
boken är vardagsnära och stöder elevernas fysiska, psykiska och 
sociala utveckling. De är utarbetade så att de passar tonåringar 
och de olika behov enskilda elever har. Hälsofrämjande åtgärder 
och enklare överlevnadsövningar finns bland de många arbetsupp-
gifter som Energi 9 innehåller. Etiska frågor och säkerhetsfrågor 
ingår också. 

9789515237415 Energi 7 22,90  

9789515239075 Energi 8 22,90  

9789515241948 Energi 9 Utkommer 2017 22,90

  

Eloranta m.fl.

Hälsokunskap 7–9*
Åk 7–9

Hälsokunskap 7–9 omfattar hela lärokursen för tre årskurser i sam-
ma bok. I boken behandlas centrala teman inom hälsoläran, bl.a. 
hälsa, föda, motion, social kompetens, droger, alkohol och sexuali-
tet. Bokens struktur gör det möjligt att förverkliga undervisningen 
på olika sätt, både i form av kurser eller som tema. 

Hälsokunskap 7–9 finns endast i 
begränsad upplaga. 

9789515224590 Hälsokunskap 7–9* 37,10

Reinikkala m.fl.

Hälso
kunskap*
Åk 7–9

Serien Hälsokunskap består av en 
bok för respektive årskurs.

Hälsokunskap för åk 7 be-
handlar många av de fysiska och 
psykiska förändringar som en ung 

Ny!
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Historia / samhällslära

Historia 

Bonäs, Ehnström-Backas

I tiden 7
Åk 7–9

I tiden är vår nya serie i historia och 
samhällslära för årskurs 7–9. Serien har ut-
arbetats i enlighet med den nya läroplanen. 
Den första delen I tiden 7 har utkommit 
och kompletteras 2018 med I tiden 8 som 
behandlar 1900-talets historia och I tiden 9 
för samhällsläran.

Böckerna utkommer också digitalt och i den digitala versionen 
finns även tilläggsmaterial som till exempel bilder och andra tids-
dokument med tillhörande uppgifter utarbetade i samarbete med 
Svenska litteratursällskapet.

I tiden 7 är indelad i fyra delar som visar på hur människor, ma-
skiner, nationalism och krig förändrade världen under 1800-talet 
och fram till första världskrigets slut i början av 1900-talet.

Varje kapitel innehåller frågor om texten och bilderna, så att 
eleverna kan reflektera över det de lärt sig. Med hjälp av forsk-
ningsbaserade uppgifter kan eleverna granska historiskt källmate-
rial och kritiskt analysera olika typer av texter och bilder.

9789515242242 I tiden 7 Utkommer 2017 25,00

9789515241771 I tiden 7 Digitalt materialpaket / 
årslicens

Utkommer 2017 60,00

Ahlskog, Sandholm, Bonäs

Historia
Åk 7–8

Vår serie Historia består av två de-
lar, Historia 1800talet för årskurs 7 
och Historia 1900talet för årskurs 8. 
Böckerna innehåller tidsdokument och 
bredvidläsningstexter som ger insikt i 
tidsandan. Fotografier, grafer och kartor 
finns även i digital form för projicering i 
klassen. 

Historia 1800talet och Historia 1900talet finns också som ljud-
böcker; ladda ner dem till en mp3-spelare, mobilen eller en dator.

Historia–kartpaket
Kartor och bilder i böckerna finns även som nätmaterial. Via 
datorprojektor eller interaktiv tavla kan kartorna och bilderna bli 
en aktiv del i undervisningen.

9789515225818 Historia 1800-talet 25,00  

9789515227232 Historia 1800-talet, digitalt kart- och bildpaket 
(skola/läsår)

65,20  

9789515227225 Historia 1800-talet, ljudbok 35,00  

9789515224507 Historia 1900-talet 25,00  

9789515226525 Historia 1900-talet, digitalt kart- och bildpaket 
(skola/läsår)

65,20  

9789515226532 Historia 1900-talet, ljudbok 35,00

samhällslära

Back, Sandholm, Stolpe, Sourander

Ungdom och 
samhälle
Åk 9

Ungdom och samhälle är indelad i tre 
kurser. Den första kursen handlar om 
folk och rätt, den andra kursen tar 
upp samhälle och makt och den tredje 
kursen behandlar ekonomi och företag. 
I anslutning till varje kapitel finns nyckelord, arbetsuppgifter och 
ordförklaringar.

9789515227188 Ungdom och samhälle 28,90

Alfred Backa 

Finland 
hundra
nånting Ny!
Så här gott har du aldrig 
skrattat då du läst om Finlands 
historia

Vad är högerextremt i båda 
ändarna med Kekkonen i mitten? Om du svarar ”Republi-
ken Finlands historia” så har du en rätt så mörk humor och 
världssyn. Då är det här boken för dig! 

Vi går från nationens första stapplande år till Lapporörel-
sen, tar en avstickare in i tre krig, får besök av Hitler, vänder 
ryggen åt Hitler för att bli Sovjets bästa vän, radikaliserar 
studentrörelsen, skaffar ny president, går med i EU och 
avslutar med nationens färskaste stapplande år. 

9789515240996 Finland hundranånting 30,00
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ÅrskUrs 7–9 Elevhandledning / religion

Backholm, Grönberg, Hollsten, Häggblom, Nygård

Från dröm till  
handling 7–9
Åk 7–9

Från dröm till handling är en ny bok i elevhandledning för åk 7–9. 
Med hjälp av boken kan eleven orientera sig i stadieövergångarna, 
både när det gäller att komma igång på högstadiet och när det 
gäller fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. 
Boken är uppdelad i tre huvudteman: Jag själv som handlar 
om elevens självbild och självkänsla, Jag i skolan som tar upp 
studieteknik och utbildningsalternativ och Jag i samhället om prao 
och att söka jobb.

I anslutning till bokens kapitel finns övningar, diskussionsupp-
gifter och individuella portfolioövningar som samlas i slutet av 
boken till elevens egen portfolio.

9789515238870 Från dröm till handling 21,40

  

Källsprång är en översättning av serien Lipas. För den svenska 
språkdräkten står Catharina Östman. Lotta Moring har översatt 
Källsprång 8 Lärarmaterial.

9789515226679 Källsprång 7 25,40  

9789515226693 Källsprång 7 Arbetsbok 14,10  

9789515226761 Källsprång 7 Lärarmaterial 63,80  

9789515227539 Källsprång 8 25,40  

9789515227546 Källsprång 8 Arbetsbok 15,20  

9789515227553 Källsprång 8 Lärarmaterial 63,80  

9789515228819 Källsprång 9 25,40  

9789515228840 Källsprång 9 Arbetsbok 15,20  

9789515228833 Källsprång 9 Lärarmaterial 63,80

religion

Alanen m.fl.

studielotsen*
Studielotsen finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Holm m.fl.

källsprång
Åk 7–9

Källsprång är en serie i religion för årskurs 7–9. Serien består av en 
huvudbok, en arbetsbok och ett lärarmaterial för varje årskurs.

Huvudböckerna är överskådliga med tankeväckande bilder. I 
slutet av varje kapitel finns frågor i anslutning till texterna. 

Arbetsböckerna innehåller olika slag av arbetsuppgifter för repeti-
tion och reflexion. 

Lärarmaterialet innehåller facit till uppgifterna i huvudböck-
erna, kopieringsunderlag, tilläggstexter och -uppgifter, förslag 
till läxförhör med tillhörande facit. I lärarmaterialet ingår också 
förslag till analys av illustrationerna i läroboken.

Källsprång 7 berättar om världsreligionerna. Källsprång 8 redogör 
för kristendomens historia och presenterar olika kyrkosamfund, 
medan Källsprång 9 behandlar Bibeln och etiken.

Elevhandledning
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Huslig ekonomi / slöjd / Bildkonst

Riska, Tallberg

ny bok  
i huslig ekonomi!

Ett nytt läromedel i huslig ekonomi utkommer till hösten. 

Läromedlet görs i samarbete med Marthaförbundet. Förfat-
tare är Maria Riska och Nina Tallberg.

I läromedlet ingår bl.a. grundfärdigheter inom matlag-
ning och bakning, undervisning i renhållning, reflektion 
över matval och -vanor, reflektioner kring vad som främjar 
hållbar utveckling och råd för hur du lever både miljö- och 
kostnadsmedvetet. Receptdelen innehåller inspirerande 
recept som kan användas också hemma.  

9789515242358 Huslig ekonomi Utkommer 2017 36,00

Forsman, Piironen

Bildernas 
bok
I Bildernas bok har författarna 
utarbetat en praktisk handbok i 
bildkonst för grundskoleunder-
visningen. Lärarhandledning-
en är i första hand avsedd för 
klasslärarna i de lägre klasserna i 
grundskolan, men den utgör ett 
utomordentligt stöd för lärare i andra ämnen och stadier när 
det gäller bildtolkning. Författarnas avsikt har varit att skapa en 

annorlunda bildkonstbok – en bok som är konkret och praktisk 
men samtidigt inspirerande och nyskapande.

Handboken tar upp både konstbilder och massmediebilder 
liksom också vardagskonsten, dvs. den byggda miljön omkring 
oss och bruksföremålen. Ur innehållet kan vidare nämnas: 
bildens identitetsskapande funktion, bilden och miljön som 
inspiration och kunskapskälla, form- och materialmedvetande 
och bilddidaktik. Dessutom tar författarna upp utvärderings-
frågor.

En ny upplaga av Bildernas bok utkom 2014. I den har lärar-
na Gea Björkskog och Nea Törnwall uppdaterat och omarbetat 
arbetsuppgifterna.

9789515235121 Bildernas bok 43,90

Bildkonst

Textilslöjd

Karhu, Malmström, Mannila,  
Åberg-Berglund

Handbok i 
textilslöjd
Åk 1–9

Handbok i textilslöjd riktar sig till 
elever i den grundläggande utbild-
ningen och till alla dem som vill 
ha en handbok i textila tekniker. I 
boken behandlas stickning, virkning, broderi, sömnad och många 
specialtekniker med tydliga instruktioner i ord och bild.

Till handboken fås två mönsterark för både enklare och mer 
avancerat sömnadsarbete. Mönsterark A har mönster till lättare 
arbeten medan modellerna på mönsterark B kräver större vana.

9789515016607 Handbok i textilslöjd 37,30  

9789515237705 Handbok i textilslöjd Mönsterark 12,10

Hinkkanen m.fl.

Med full koll
Åk 7–9

Med full koll är en lärobok i huslig 
ekonomi för årskurserna 7–9. Elev-
erna får jobba med livsmedel, och 
matlagning, men också disk, tvätt 
och städning tas upp. De lär sig ta 
hand om ingredienser, redskap, hus 
och hem – och samtidigt ta hänsyn 
till både plånboken och miljön! Bok-
en är rik på recept, exempel, tips och illustrationer. Kort och gott 
ger Med full koll kunskaper, råd och inspiration för vardag och fest.

9789515226686 Med full koll 31,80

Huslig ekonomi 
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ÅrskUrs 7–9 Handböcker

Handböcker

Jennie Storgård

Pedagogisk 
text
Du som arbetar med texter i 
din vardag är i nyckelposition 
för att främja läsförståelse och 
läslust. Handboken Pedagogisk 
text är kortfattad och lätt-
överskådlig och lämpar sig väl 
att användas i undervisningen 
för att utveckla studerandes 
skrivande.

I handboken Pedagogisk text 
reflekterar Jennie Storgård över vad i texten som gör att den går 
hem hos läsaren. En pedagogisk skriven text är lätt att ta till sig. 
Den har enhetlig stil och det finns inga frågetecken eller lösa trå-
dar i den. I handboken får du tips om hur du skriver mer effektivt, 
begripligt och språkligt korrekt så att läsarna kan fokusera på 
innehållet utan att egentligen lägga märke till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill utveckla 
sina texter och uppdatera sina kunskaper om språkriktighet. Peda-
gogisk text hör hemma i bokhyllan både hos lärare och studerande.

9789515236227 Pedagogisk text 24,60

  

Toikkanen, Oksanen

Upphovs
rätten 
– handbok för 
lärare
Upphovsrätten – Handbok för 
lärare ger en heltäckande bild 
av upphovsrätten och reder ut 
de vanligaste copyrightfrågor 
som lärarna stöter på i arbetet. 
Vilka material får läraren 
använda i sin undervisning? 
Vilka rättigheter har läraren och eleverna till sådant de själva 
producerat?  Hur kan man lagligt utnyttja texter och bilder man 
hittar på nätet?

Upphovsrätten – Handbok för lärare tar upp upphovsmännens 
och användarnas rättigheter. Dessutom belyser boken de möjlighe-
ter ett öppet material ger och hur man kan utnyttja det i under-
visningen. Boken kan användas av alla men riktar sig speciellt 
till dem som undervisar, producerar olika undervisnings- eller 
åskådningsmaterial eller håller föredrag.

9789515233004 Upphovsrätten - Handbok för lärare 43,30

  

koll på  
grammatiken: 

svenska 
som andra 
språk 
Koll på grammatiken: Svens
ka som andra språk är en 
bok i svensk grammatik för 
finskspråkiga. Den tar upp 
de viktigaste strukturerna i 
svenskan. Närmast för grundskolans högre stadier, gymna-
siet och vuxenundervisningen. 

9789515239594 Koll på grammatiken: Svenska 14,10

  

 Webblabbet

Webblabbet
Åk 1–9

Webblabbet består av ett stort antal interaktiva lärobjekt 
i modersmålet, finska, engelska, matematik, fysik, kemi, 
biologi, geografi, historia, och samhällslära. Varje objekt 
innehåller också anvisningar för läraren. Webblabbet kan 
användas på många olika sätt: för självständigt arbete, i 
dataklass eller på interaktiv skrivtavla.

Webblabbet säljs i form av en skollicens. Priset är 9,00 
euro per elev och år. Beställs via Kirjavalitys.fi

I miljö- och naturkunskap får eleven lära sig att hitta i sin 
närmiljö.

WEBBlaBBET  
JUnIor För Åk 1–6
Modersmål
Matematik
Miljö- och naturkunskap
Engelska

WEBBlaBBET 
För Åk 5–9
Modersmål
Finska
Engelska
Matematik
Fysik

Kemi
Biologi
Geografi
Historia och 
samhällslära

9789515233035 Webblabbet 9,00
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Symbolen visar 
de läromedel som 
görs enligt eller 
redan beaktar 
nya läroplanen!nya läromedel för gymnasiet

Våra nya läromedel finns både som bok och i digital form.  
De går också att köpa som paket, dvs. bok och digitalversion  
säljs till ett förmånligt pris.
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Modersmål och litteratur

Katarina von Numers-Ekman 

stilisten
kUrs 1–6

Stilisten är ett läromedel i mo-
dersmål och litteratur för gymna-
siet, närmast avsett för de obli-
gatoriska kurserna. I boken finns 
tolv avsnitt som bygger på texter 
av olika slag. De tar upp viktiga 
teman och utmanar eleven att 
tänka på djupet och formulera 
sina åsikter och erfarenheter både 
muntligt och skriftligt.

En god stilist är någon som är skicklig på att använda språk 
och stil i sina texter, en språkkonstnär. Och då handlar det inte så 
mycket om grammatik, utan mera om hur innehållet kan lyftas 
fram på ett intresseväckande och njutbart sätt.

Stilisten är utformad som en arbetsbok i vilken eleven antecknar 
och stryker under i texterna och gör de kortare skrivuppgifterna på 
sidorna med markerade rader. Längre uppgifter görs till exempel 
på dator så att de kan bearbetas och delas med andra.

Stilisten är inte kursbunden utan kan användas fortlöpande under 
studierna i modersmål och litteratur.

Stilisten är illustrerad av Jenny Lucander.

Katarina von Numers-Ekman berättar om hur man använder 
boken via YouTube. 

9789515235794 Stilisten 19,00  

Holmgren, Åkerholm

Tusen och  
en text
kUrs 1–6

Det digitala läromedlet Tusen 
och en text fokuserar på att förstå, 
analysera och tolka de texter och 
genrer vi möter i vårt multimoda-
la samhälle. Varje kapitel består 
av en temadel med tillhörande 
teori. Läromedlet innehåller både 
klassiska och moderna litterära 
texter. Centrala författare pre-
senteras i sitt litteraturhistoriska 
sammanhang.

I temadelarna arbetar lärare 
och studerande med sex olika 
teman. I övningarna får de studerande tillämpa det som tema- och 
teoridelarna behandlat. Läromedlet innehåller undersökande och 
kreativa uppgifter i vilka studerandena själva reflekterar kring och 
experimenterar med olika slags texter.

Multilitteracitet, digitalt kunnande och kulturell och kommuni-
kativ kompetens är färdigheter som i olika övningar genomgående 
utvecklas.

 ! Ett nytt material i studehandledning 
med studenttexter kommer 2018!

Tusen och en text är uppbyggt kring kurserna i modersmål och 
litteratur, och beaktar de nya kraven för olika kompetens enligt 
den nya läroplanen.

Tusen och en text finns endast som ett digitalt läromedel och 
varje elev skaffar egen licens.

9789515236319 Tusen och en text Elevlicens 48 mån 36,00
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Silverström, Chris

språkhandboken
GYMnasIET

Språkhandboken är en lärobok i språk-
vård och skrivande. Läroboken omfattar 
teori och övningar med anknytning till 
språkriktighet och har utarbetats för de 
skrivarkurser och repetitionskurser som 
gymnasierna ordnar inför studentskriv-
ningarna. Men boken kan också användas 
i undervisningen i andra skolformer på andra stadiet. 

Avsikten är att de studerande skall kunna arbeta självständigt 
med övningarna; vissa undantag finns och där kräver övningarna 
lärarledda diskussioner.

Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp olika 
aspekter av svenskt språkbruk bl.a. textens delar, ordföljd, syft-
ning, språkvårdens klassiker, ord och inga visor, fraser och idiom 
m.m. 

Tilläggsmaterialet i form av rättskrivningsregler med övningar 
och facit till övningarna finns på www.laromedel.fi. Kontakta oss 
för lösenord. 

9789515234360 Språkhandboken 19,50
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Gustafsson, Hellgren (red)

student texter 
2014*
GYMnasIET

I Studenttexter 2014 finns studentproven i 
modersmål och litteratur från våren 2014 
tillsammans med ett stort antal bedöm-
da studenttexter. Studenttexter 2014 är 
ett stöd för de gymnasiestuderande som 
förbereder sig inför studentprovet. Läromedlet fungerar också som 
ett underlag för en diskussion om vilka förväntningarna är på en 
god text i examen.

Förordet och resonemangen kring provens utformning är skriv-
na av Anna Maria Gustafsson som är huvudcensor för modersmå-
let och Jan Hellgren som är ordförande för utskottet för moders-
målet svenska i Studentexamensnämnden.

9789515235152 Studenttexter 2014* 19,00

Gayer, Grönholm

knixar med 
skriveri*
GYMnasIET

Knixar med skriveri är skriven 
med tanke på proven i moders-
mål och litteratur. Gunborg 
Gayer och Maj-Britt Grönholm 
har utarbetat ett läromedel som 
utvecklar studerandes skrivan-
de genom systematisk träning. 
Författarna betonar också vikten 
av att kunna läsa, analysera och 
tolka texter och bilder. Boken innehåller råd och vägledning för de 
studerande. 

9789515226402 Knixar med skriveri* 27,50

Jennie Storgård

Pedagogisk 
text
Du som arbetar med texter i din 
vardag är i nyckelposition för att 
främja läsförståelse och läslust. 
Handboken Pedagogisk text är 
kortfattad och lättöverskådlig 
och lämpar sig väl att användas i 
undervisningen för att utveckla studerandes skrivande.

I handboken Pedagogisk text reflekterar Jennie Storgård 
över vad i texten som gör att den går hem hos läsaren. En 
pedagogisk skriven text är lätt att ta till sig. Den har enhetlig 
stil och det finns inga frågetecken eller lösa trådar i den. I 
handboken får du tips om hur du skriver mer effektivt, be-
gripligt och språkligt korrekt så att läsarna kan fokusera på 
innehållet utan att egentligen lägga märke till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill 
utveckla sina texter och uppdatera sina kunskaper om 
språkriktighet. Pedagogisk text hör hemma i bokhyllan både 
hos lärare och studerande. 

9789515236227 Pedagogisk text 24,60

Abrahamsson, Mentzer-Ekholm, Schybergson, Tuominen 

språkets värld*
Språkets värld finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 

Halén, Mentzer-Ekholm, Silverström

sagt och gjort*
Sagt och gjort finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.
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Johanna Boholm

Jag är Ellen 
Det här är berättelsen om Johanna, som 
lever nu. Det här är berättelsen om El-
len, som har levat. Tiden är gammal, det 
är samma tid, samma berättelse. Ägg blir 
till, lemmar sträcks ut och får fjädrar, 
vingar stretar, flykten avbryts.

Och så har det gått hundra år.  
Med absolut gehör och vaken känsla 
skriver Johanna Boholm fram en stark, absorberande upprättelse-
berättelse. Här ingår en kurs i släktforskning. Här ingår växande 
bölder. Här ingår rekvisita som dun, fjädrar och flykt som känns 
nya – trots att de alltid funnits. 

9789515240064 Jag är Ellen 25,00

Eva-Stina Byggmästar

naturbarn 
– dikter i urval  
1986–2016 Ny!
Kärleksbudskapet är kärnan i mitt 
författarskap. Jag vill trösta och vårda de 
söndriga själarna.

I 30 år har Eva-Stina Byggmästar varit 
en orädd och originell uttolkare av natu-
ren och kärleken. Hennes mångkunniga 
författarskap rymmer allt från renodlad naturlyrik till språklekar, 
mystik och metadikt. Ett författarskap fullt av språklig förnyelse, 
blixtsnabba associationer – och glädje! 

Peter Björkman har skrivit förordet till jubileumsvolymen.

9789515241337 Naturbarn Utkommer 2017 30,00

Ulla Donner

spleenish Ny!
Möjligheterna är oändliga för en som är 
ung och lovande: tvärkonstnärliga pro-
jekt, zine, foto, matblogg, stickblogg, 
nästa generationsroman. 

Men varför göra någonting annat än 
vältra sig i självömkan, hemma i sina 
underkläder.

Spleen är svårmod, olust, ennui, 
vemod, melankoli, håglöshet. Ord 
som frammanar bilder av bleka, attraktiva och mycket magra 
människor i olika tillstånd av upphöjt, intressant lidande. 

I denna serieberättelse undersöker Ulla Donner vad som står 
mellan henne och hennes nya fabulösa jag.

9789515241344 Spleenish Utkommer 2017 20,00

Sabine Forsblom

Maskrosguden 
Maskrosguden är Sabine Forsbloms 
debutroman från 2004. Boken blev 
genast en läsar- och kritikersuccé. Den 
tar oss på en resa från de östnyländska 
leriga potatisåkrarna till swingpjattarnas 
Helsingfors och tillbaka igen till trånga, 
kryllande arbetarbostäder. Parallellt 
med släktens öden under en stor del av 
1900-talet skildras arbetarklassen och 
dess förbannelse: känslan av att inte duga, av att inte vara fin nog. 
Krig, fattigdom och föräldrar som överger sina barn präglar en 
tillvaro som trots det aldrig är helt hopplös.

9789515240149 Maskrosguden 20,00

 

Eva Frantz

sommarön
I Porkala skärgård ligger Sommarön som 
är försäkringsbolaget Axelssons sommar-
paradis. Här finns stugor som persona-
len kan hyra för en symbolisk summa. 
Denna vecka är alla stugor upptagna: 
Det är meningen att chefer, försäljare, 
it-personal och kundtjänst skall umgås 
med varandra under fria former, famil-
jerna är också med – mer eller mindre 
motvilligt. 

Eva Frantz debuterar med en deckare där finlandssvensk som-
marstämning och en skickligt byggd intrig kombineras med hög 
igenkänningsfaktor och humor. 

9789515240040 Sommarön 28,00

 

Anders Larsson

Ett barns  
memoarer Ny!
I skogen är allt så mycket lättare, där är 
man aldrig rädd och där kan man leva 
som man vill. På vintern måste man bo 
med sin familj och då blir allt knepigare.

Folk är nämligen så olika. En del är 
som Barbro, hon bestämmer själv och 
hon är ganska frän, i klassen sitter hon 
längst bak med pojkarna. I vissa familjer 
dricker man för mycket, hos andra bär man omkring möbler och 
saknar värdighet. När syjuntan samlas blir det direkt farligt, jun-
tans damer kontrollerar städning, bröd, servetter och mangling. 
Minsta dammkorn ger minus.

Stjärnöga finns också, hon är flickan i klassen som sitter i bän-
ken bredvid Lars-Erik.

9789515241375 Ett barns memoarer 28,00
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Merete Mazzarella:

om livets  
mening Ny!
Genom egna upplevelser och reflek-
tioner, omvärldsanalys och filosofiska 
resonemang skriver Mazzarella fram en 
essäbok full av insikter – och ställer nya 
frågor i en värld av gråskalor och skarpa 
kontraster: överflöd och flyktingström-
mar, globalisering och murar, våldsam-
ma dataspel och kärlek i realtid över kontinenter. 

Kapitlen bär namn som Om världsbild, Om det onda, Om 
förlåtelse, Om medkänsla, Om det goda. På sitt alldeles unika sätt 
gör Mazzarella det lärda och abstrakta fattbart och konkret – de sto-
ra tankarna berör var och en av oss. Hos Mazzarella förstår vi hur.  

9789515241405 Om livets mening Utkommer 2017 32,00

Hagar Olsson

Ediths brev 
Edith Södergran och Hagar Olsson 
hade mycket gemensamt: De var födda 
ungefär samtidigt, de bodde båda i 
Karelen, de var moderna ”nya kvinnor” 
som talade flera språk och de var båda 
lidelsefullt intresserade av den litterära 
modernismen. Dessutom debuterade de 
samma år, 1916.

Det fanns också mycket som skiljde 
dem åt: Edith var diktare, Hagar kriti-
ker, Edith var sjuk, Hagar frisk, Hagar var yrkeskvinna och hade 
en stor vänkrets, Edith levde ensam med sin mor i Raivola. Om 
detta och mycket annat korresponderade de.

Breven kan läsas som en berättelse om hur två kvinnors djupa 
och kärleksfulla gemenskap föds, byggs upp och gradvis upplöses. 
I boken återges Edith Södergrans brev kommenterade av Hagar 
Olsson. 

9789515240125 Ediths brev 30,00

Peter Sandström

laudatur 
Peter, författare i femtioårsåldern, sitter 
hemma i Åbo och väntar på sin fru 
Zebra. Också Zebra är i femtioårsåldern, 
akademiskt framgångsrik – och gravid. 
Hon är nästan alltid borta – på akade-
min, med vänner – och har inte plats för 
håglöshet i sitt liv. Sina två tonårsbarn 
stöter Peter ibland ihop med på gatan.

Hos Peter Sandström förenas det rea-
listiska med det absurda, det melankoliska med det humoristiska. 

I Laudatur återkommer Peter Sandström till teman som han 
behandlade i den hyllade romanen Transparente blanche från 2014: 
att vara vuxen med åldrande föräldrar, att stå ut med kärleken, och 
att leva som satellit i kärnfamilj.

9789515239877 Laudatur 30,00

Sanna Tahvanainen

Den lilla svarta
En mystisk kvinna dyker upp i 1920-ta-
lets Paris. Vem är hon? Varifrån kommer 
hon? I takt med att Coco Chanels namn 
som modeskapare växer sugs hon in i 
festernas och salongernas virvlar. Ett 
pärlband av älskare följer. Den ryska 
storfursten ersätts av den franska poeten 
som i sin tur följs av Englands rikaste 
man.

Coco Chanel befriade kvinnan från korsetten. Hon skapade 
parfymen No. 5. Hon gav oss den lilla svarta. I Sanna Tahvanai-
nens roman lär vi känna henne inifrån. 

9789515240033 Den lilla svarta 30,00

Philip Teir

så här upphör 
världen Ny!
Med Vinterkriget visade Philip Teir att 
han är en vass äktenskapsskildrare och 
även i denna roman, hans andra, står en 
familj i centrum. 

Erik och Julia bor i Helsingfors 
och ska tillbringa en lång sommar i 
Österbotten tillsammans med sina två 
barn. De ser ut som en vacker kärnfamilj mitt i livet, men tiden 
tillsammans blottlägger sprickorna och andra personer dyker upp 
och komplicerar tillvaron. 

Kring dessa människor, en sommar, spinner Philip Teir en 
berättelse om livsval och lögner, om barndom och vuxenhet. Hur 
lever vi, om vi vet att världen snart kommer att upphöra?

9789515241443 Så här upphör världen Utkommer 2017 30,00

Gösta Ågren

saMlaDE  
DIkTEr  
1955–2015
Gösta Ågren debuterade 1955, för drygt 
60 år sedan. Den 3 augusti 2016 fyllde 
han jämna 80 år. Med anledning av 
jubileerna ger vi ut volymen Samlade 
dikter. Urvalet är gjort av författaren och 
efterordet är skrivet av Michel Ekman. 

Bästa sättet att gratulera Gösta Ågren kan vara att läsa hans dikter, 
och en tjock samlingsvolym, som inte innehåller allt i diktväg han 
skrivit, men nästan, hjälper oss med det.

Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

9789515240071 Samlade dikter 1955–2015 30,00
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Brännström, Klemets, Lahtinen,  
Saarukka, Sjöström, Sundgren

ovi auki  Ny!
kUrs 1–6

I den digitala läroboken ingår även facit till bokens uppgifter, 
bilder och frågor för reflektion. 

Man kan också köpa bok och en 48 månaders licens till paket-
pris. 

Under 2017 utkommer Ovi auki 4 och Ovi auki 5. 

9789515239310 Ovi auki 1 24,50  

9789515240590 Ovi auki 1 Elevlicens, 6 mån 14,70  

9789515240583 Ovi auki 1 Elevlicens, 48 mån 22,00  

9789515240712 Ovi auki 1 Paket 29,40  

9789515240897 Ovi auki 2 24,50  

9789515240613 Ovi auki 2 Elevlicens, 6 mån 14,70  

9789515240606 Ovi auki 2 Elevlicens, 48 mån 22,00  

9789515240729 Ovi auki 2 Paket 29,40  

9789515242013 Ovi auki 3 24,50

9789515241597 Ovi auki 3 Elevlicens 6 mån 14,70

9789515241603 Ovi auki 3 Elevlicens 48 mån 22,00

9789515242594 Ovi auki 3 Paket 29,40

9789515242006 Ovi auki 4  Utkommer 2017 24,50

9789515241566 Ovi auki 4 Elevlicens 6 mån  Utkommer 2017 14,70

9789515241573 Ovi auki 4 Elevlicens 48 mån  Utkommer 2017 22,00

9789515242600 Ovi auki 4 Paket  Utkommer 2017 29,40

9789515241993 Ovi auki 5  Utkommer 2017 24,50

9789515242556 Ovi auki 5 Elevlicens 6 mån  Utkommer 2017 14,70

9789515242549 Ovi auki 5 Elevlicens 48 mån  Utkommer 2017 22,00

9789515242617 Ovi auki 5 Paket  Utkommer 2017 29,40

Ovi auki är en ny serie i A-finska och modersmålsinriktad finska 
för gymnasiet.

Läromedlet är utarbetat för att passa elever med olika förkun-
skaper. Ovi auki vill ge enspråkigt svenska elever en säker grund 
att stå på samtidigt som läromedlet också ger utmaningar och 
tuggmotstånd för tvåspråkiga elever.

Ovi auki är indelad i nivåer så att den kan användas för diffe-
rentierad undervisning. Nivåerna och individualiseringsmöjlighe-
terna syns både i lärandemålen och i lärobokens struktur. Varje 
kursbok innehåller texter och uppgifter uppdelade i tre tematiska 
avsnitt, Jakso 1–3. Varje del börjar med lärandemålen för avsnittet. 
Lärandemålen finns på tre nivåer och hjälper eleven att hitta sin 
egen kunskaps- och målnivå. Eleven börjar med Alku och väljer 
därefter rätt nivå. 

Grammatiken finns samlad i slutet av boken och innehåller 
både förklaringar och övningar.

Ovi auki 1 tar avstamp i vardagen med skola, hälsa, närmiljö 
och intressen. Ovi auki 1 ger eleven verktyg att berätta om sig 
själv och diskutera sin vardag, sin verklighet och sina åsikter med 
andra. Inom grammatiken tar Ovi auki 1 upp verb och objekt.

I Ovi auki 2 är temaområdena natur, miljö och vetenskap. I 
grammatiken behandlas nomen, subjekt och unipersonella me-
ningar.

I Ovi auki 3 är temaområdena teknik, konsumtion och handel. 
Grammatiken behandlas infinitiv och particip.

Varje del av Ovi auki ges också ut som digital bok, som omfattar 
hela den tryckta boken. Dessutom ingår i den digitala läroboken 
digitala versioner av en del av uppgifterna samt hörförståelser, 
extra texter och uppgifter. Tilläggsmaterialet finns infogat i den 
digitala läroboken – man klickar på ikoner i boken för att öppna, 
lyssna och göra.

Finska 
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Saarukka, Högback, Pyykkönen

kasvotusten 
1–6
kUrs 1–6

Kasvotusten ger eleverna möjlighet 
att producera sig på finska, både 
muntligt och skriftligt, självständigt 
och i samarbete. 

Textboken för kurs 1–2 handlar om 
unga människor i varierande miljöer. 
I Textboken för kurs 3–4 behandlas 
trafik-, teknik- och miljöfrågor samt andra samhällsfrågor.

Grammatikböckerna presenterar den finska grammatiken med 
många exempel och övningar av olika slag. Både vardagligt och 
mer formellt språkbruk tas upp.

Teman i Kasvotusten 5 är bl.a. arbetsliv, näringsliv och företag-
samhet. I grammatiken behandlas objekt och adverbial. Kasvotus
ten 6 tar upp finska språket och släktspråken samt finsk kultur. I 
grammatiken behandlas attribut och stilfrågor.

Kasvotusten 1–2 finns endast i begränsad upplaga.

9789515237507 Kasvotusten 1–2 Textbok* 26,90  

9789515014993 Kasvotusten 1–2 Grammatikbok* 18,10  

9789515015365 Kasvotusten 3–4 Textbok 26,90  

9789515237699 Kasvotusten 3–4 Grammatikbok 15,10  

9789515237743 Kasvotusten 5 19,50  

9789515229595 Kasvotusten 6 19,40

Rita Klemets

Uudet tuulet
kUrs 1–6

Serien Uudet tuulet omfattar en 
textbok respektive grammatikbok 
för kurserna 1–3 och motsvarande för 
kurserna 4–6. Till alla böcker hör 
också facithäften.

Uudet tuulet 1–3 tekstikirja om-
fattar de tre första kurserna. I dem 
tas upp vardag och fritid, natur och 
miljö, handel, teknik och kommunikation.

Uudet tuulet 1–3 kielioppikirja, den första kursen tar upp verb-
böjning och grunderna för objektet, den andra behandlar nomen-
böjning, subjekt och predikativ medan den tredje kursen presente-
rar satsmotsvarigheter och particip.

I Uudet tuulet 4–6 tekstikirja presenteras det finländska sam-
hället. Där ingår också modeller för hur man skriver fullmakter, 
curriculum vitae och arbetsplatsansökningar.

I Uudet tuulet 4–6 kielioppikirja presenteras förutom grammati-
ken, kommatering, språkriktighet och olika textgenrer som brev, 
sammandrag och tal. 

Uudet tuulet 1–3 finns endast i begränsad upplaga.

9789515226426 Uudet tuulet 1–3 Tekstikirja* 25,00  

9789515229069 Uudet tuulet 1–3 Tekstikirjan mallivastaukset* 9,70  

9789515229212 Uudet tuulet 1–3 Kielioppikirja* 30,90  

9789515229229 Uudet tuulet 1–3 Kielioppikirjan mallivastaukset* 12,30  

9789515233011 Uudet tuulet 4–6 Tekstikirja 28,60  

9789515233912 Uudet tuulet 4–6 Tekstikirjan mallivastaukset 9,70  

9789515233028 Uudet tuulet 4–6 Kielioppikirja 25,40  

9789515233929 Uudet tuulet 4–6 Kielioppikirjan mallivastaukset 12,30

Kim Lindén

sujuvaa:  
asiakas 
palvelua
Sujuvaa: Asiakaspalvelua är 
ett fristående läromedel i 
praktisk finska för dem som 
behöver träna ord och fraser 
inom kundservicen. Teman är 
bl.a. hövlighet, frågor och svar, betalning och instruktioner. 
Centrala situationer är t.ex. att erbjuda hjälp, tala i tele-
fon, demonstrera och beskriva produkter samt att ta emot 
klagomål. Läromedlet utgår från konkreta lärandemål och 
praktiska behov i arbetslivet.

9789515236128 Sujuvaa: Asiakaspalvelua 16,70

Jalkanen, Pensar

sanasampo
kUrs 1–8

Sanasampo är en tematisk 
finsk–svensk ordlista. Den 
är gjord med tanke på de 
ämnesområden, som ingår i 
de allmänna riktlinjerna för 
läroplanen i finska för gym-
nasiet. En hel del ord som hör 
till basstoffet kan inte sorteras 
under något speciellt område 
och finns därför i en allmän del. Totalt omfattar boken 13 
kapitel. Den nyaste upplagan beaktar GLP 2016. 

9789515223319 Sanasampo 18,10

Rita Klemets

lukion peruskielioppi*
Lukion peruskielioppi Harjoituskirja finns att få och  
i begränsad upplaga.
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Finsk skönlitteratur

Elina Grundström 

Malminetsijät 
Vuonna 2003 kaksi nuorta australia-
laista geologia lensi Pohjois-Ruotsiin 
Malån pikkukaupunkiin. Mark Saxon 
oli 33-vuotias, Michael Hudson 34. He 
olivat jääneet työttömiksi, kun kaivosala 
oli ajautunut globaaliin lamaan. Malåssa 
heitä kiinnosti siellä sijaitseva Ruotsin 
geologisen tutkimuskeskuksen arkisto. 
Mark ja Mike alkoivat selata arkistosta 
löytämiään geologisia karttoja ja muita dokumentteja ja etsiä niistä 
viitteitä kultaesiintymistä. Sitten he lähtivät kivivasaroidensa kans-
sa maastoon tutkimaan niitä tarkemmin. Sen jälkeen he kiinnos-
tuivat Suomesta.

Loppu on historiaa.

9789515239747 Malminetsijät 25,00

Markku Kähkönen (toim.)

Ennen olin  
pakolainen
Sosiaalisissa medioissa ympäri Pohjois-
maita on levinnyt suosittu kampanja, 
joka luo uutta valoa ja positiivista 
näkö kulmaa kiihtyneeseen keskusteluun 
pakolaisuudesta. Kampanjan ja tämän 
kirjan tarkoituksena on osoittaa, että pa-
kolaiset eivät ole yhteiskunnalle pelkkiä 
lukuja paperilla tai menoerä valtion taloudessa. He ovat vastaanot-
tavalle maalle paitsi merkittävä sijoitus ja voimavara, myös ennen 
kaikkea ihmisiä haaveineen, toiveineen ja pelkoineen. Kirjassa 41 
Suomeen eri puolilta maailmaa ja erilaisista kulttuureista muutta-
nutta pakolaista kertoo lyhyesti oman tarinansa. 

9789515237828 Ennen olin pakolainen 15,00

Miska Rantanen 

kivaan kipuun  
Rakastettujen mediamokien kavalkadi 
ei ota loppuakseen! Lisää mediamokia 
kokonaisen kirjan verran, nyt de-
luxe-lahjalaitoksena – mukana Kukkivan 
syyspervon ja Kaikki ranteet auki -teosten 
parhaimmisto sekä uusimmat älynvä-
läykset ihmiskunnan kirjallisen tuotan-
non ehtymättömästä runsaudensarvesta. 
Lupaamme lopettaa tähän.

9789515239785 Kivaan kipuun 22,00

Mark Levengood

Vasten  
auringon siltaa
Mark Levengood muistelee lämpimän 
humoristiseen tapaansa elämänsä koh-
taamisia ja käännekohtia. Tällä kertaa 
tapaamme kiinteistönvälittäjän, joka 
jakaa hyviä neuvoja saunassa, ja isoäidin 
joka säilyttää sappikiviä purkissa sängyn 
vieressä. Opimme että klarinetinsoittajistakin voi tulla onnel-
lisia ja että hoviniiaus voi tulla yllättäen tarpeeseen. Tarinoissa 
kohdataan myös Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen, 
kruununprinsessa Victoria, kuuhun matkaava Laika-koira sekä 
suomalaisia tonttuja. 

9789515237835 Vasten auringon siltaa 22,00

Rosa Meriläinen & Saara Särmä 

anna mennä
Onko ok ottaa selfieitä? Mihin nainen 
tarvitsee käsitteitä? Saako kiroilla, vai 
eikö saa? Miten ottaa jännittämisestä 
kaikki irti? Kuinka kehdata enemmän? 
Pitääkö itseään rakastaa?

Feministiset kysymykset ovat usein 
kinkkisiä, koska maailma on kinkkinen. 
Silloin suomalaisfeminismin superstarat 
Rosa Meriläinen ja Saara Särmä rientävät 
hätiin. He kertovat, miten asiat näyttävät olevan, miten ne oikeasti 
ovat ja mitä he siitä ajattelevat – kumpikin omalla tavallaan.

9789515238320 Anna mennä 30,00

 

Kaisa Viitanen & Katja Tähjä 

karkotetut
Joka vuosi Euroopan unionin jäsenmaat 
häätävät 160 000 ihmistä. Se on reilu jy-
väskylällinen ja vajaa turullinen ihmisiä. 
Mitä me tiedämme heistä?

Toimittaja Kaisa Viitanen ja valoku-
vaaja Katja Tähjä työryhmineen matkus-
tivat neljän vuoden aikana seitsemään 
maahan ja haastattelivat ja kuvasivat 
EU-maista vastentahtoisesti poistettuja. 
Karkotetut on kirja heistä. Se on ensimmäinen suomalainen tieto-
kirja vaietusta aiheesta. Kirjaan on haastateltu myös saattopoliisia.

9789515238313 Karkotetut 32,00
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Engelska

Engelska 

Elovaara m.fl. Hannuksela, Lindroth, Andtfolk

new ProFiles  Ny!
kUrs 1–6

New ProFiles erbjuder en välplanerad helhet med mångsidiga och 
autentiska texter. Speciell fokus ligger på kommunikativ förmåga, 
och texterna representerar ett flertal olika genrer. Flera av texterna 
tar upp engelskans betydelse som globalt språk, och presenterar 
olika delar av den engelsktalande världen. Både text och uppgifter 
möjliggör differentiering av undervisningen i enlighet med olika 
gruppers och studerandes behov.

New ProFiles 1 är läromedlet för kurs 1 i A-engelska. I bokens 
fyra delar får gymnasisterna fundera på språket ur olika synvink-
lar, bl.a. muntlig kommunikation i form av dialoger och intervju-
er, men även kroppsspråk. Vardagslivet, närmiljön, kompisrelatio-
ner och välmående är centrala teman. Filmskådespelaren Johnny 
Depp är bokens profil.

I ThinkTank ges råd om hur man skriver uppsats och hur man 
sammanställer en portfolio. Grammatikdelen KnowHow behand-
lar ordföljd, frågesatser och de olika tidsformerna.

New ProFiles 3 kommer till skolstarten 2017. 

Varje bok utkommer också i digital version med elevlicenser på 6 
eller 48 månader. 

9789515239082 New ProFiles 1 29,20  

9789515240569 New ProFiles 1 Elevlicens, 6 mån 17,50  

9789515240552 New ProFiles 1 Elevlicens, 48 mån 26,30  

9789515240736 New ProFiles 1 Paket 35,00  

9789515239099 New ProFiles 2 29,20

9789515240576 New ProFles 2 Elevlicens, 6 mån  Utkommer 2017 17,50

9789515240903 New ProFiles 2 Elevlicens, 48 mån  Utkommer 2017 26,30

9789515240743 New ProFiles 2 Paket  Utkommer 2017 35,00

9789515242501 New ProFiles 3  Utkommer 2017 29,20

9789515242426 New ProFiles 3 Elevlicens 6 mån  Utkommer 2017 17,50

9789515242396 New ProFiles 3 Elevlicens 48 mån  Utkommer 2017 26,30

9789515242624 New ProFiles 3 Paket  Utkommer 2017 35,00

Elovaara m.fl. Lindholm,  
Hannuksela

ProFiles
kUrs 3–7

Serien ProFiles erbjuder en 
välplanerad helhet med mångsi-
diga och autentiska texter. Både 
text och uppgifter möjliggör 
differentiering av undervisningen 
i enlighet med olika gruppers 
och studerandes behov.

ProFiles 1 och ProFiles 2 har ersatts med New ProFiles. 

För enskilda titlar, se beställningslistan. 

Mäki, Silk, Blusi

abi  
Engelska
rEPETITIon

Abi Engelska är en repetitions- och 
övningsbok som effektivt förbe-
reder abiturienten inför student-
examen. Boken fungerar väl även 
som läromedel för repetitionskursen i engelska.

Till boken hör ett separat facit, där också förklaringar till 
vissa av svaren ges.

9789515234056 Abi Engelska (inkl. cd) 26,90  

9789515235268 Abi Engelska Facit 9,80

koll på grammatiken: 

Engelska
Åk 7–9, GYMnasIET

Koll på grammatiken: Engelska presente-
rar kortfattat och grundligt det centrala 
i den engelska grammatiken. I häftet 
ingår också ett avsnitt om uttal, som 
bland annat tar upp centrala språkljud 
och en kort summering av när man 
använder fallande och stigande tonhöjd. 
Häftet passar alla som snabbt behöver repetera eller kolla upp 
något.

9789515236586 Koll på grammatiken: Engelska 14,60
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Tyska

Busse m.fl.

Panorama Deutsch 1–8
B2 kUrs 1–8

Panorama Deutsch är en serie i B2-tyska för gymnasiet. Läromedlet 
tar upp sådana ämnen som intresserar ungdomar. Texterna och 
bilderna är moderna och ger en verklighetstrogen bild av tyskt 
vardagsliv, samtidigt som den tyskspråkiga kulturen presenteras.

I kurserna 1–3 träffar vi några ungdomar från Neustadt och med 
dem får vi följa med till andra tyskspråkiga länder och också till 

Finland. Vi får också ta del av ungdomarnas tankar om livet förr 
och nu och skillnaden mellan att bo i en stad eller på landet.

De följande tre kurserna för oss till östra Tyskland och till Dres-
den. Vi får läsa om tysk kultur och blir också bekanta med några 
ungdomar från trakten.

De avslutande två kurserna tar upp frågor kring vetenskap, 
forskning och miljöfrågor på ett sätt som intresserar ungdomar.

I textboken ingår autentiskt material som representerar olika 
texttyper. Där ingår också en utförlig grammatikdel med regler 
och strukturer.

Övningsböckerna innehåller omväxlande övningar för ordförråd, 
kommunikation och grammatik.

9789515225061 Panorama Deutsch 1–3 Texte 38,20  

9789515225375 Panorama Deutsch 1–3 Übungen 1 16,50  

9789515225771 Panorama Deutsch 1–3 Übungen 2 17,10  

9789515225788 Panorama Deutsch 1–3 Übungen 3 17,10  

9789515225894 Panorama Deutsch 4–6 Texte 39,70  

9789515225900 Panorama Deutsch 4–6 Übungen 4 16,60  

9789515225917 Panorama Deutsch 4–6 Übungen 5 16,60  

9789515225924 Panorama Deutsch 4–6 Übungen 6 16,60  

9789515227003 Panorama Deutsch 7–8 Texte 32,60  

9789515227898 Panorama Deutsch 7–8 Übungen 7 18,80  

9789515228130 Panorama Deutsch 7–8 Übungen 8 18,80

Kelkka m.fl.

kurz und gut
B3 kUrs 1–3

Kurz und gut är ett läromedel i tyska som B3-språk för kurserna 1–3. 
Det består av skilda textböcker och övningsböcker för de två första 
kurserna och en gemensam text- och övningsbok för kurs 3.

Texterna i Kurz und gut berättar om vardagliga situationer och om 
människorelationer.

Uppgifterna består av både muntliga och skriftliga övningar. Förfat-
tarnas strävan har varit att så snabbt som möjligt ge studerandena ett 
grundspråk så att de kan reda sig i vardagliga situationer. 

9789515221667 Kurz und gut 1–2 Texte 24,60  

9789515221674 Kurz und gut 1–2 Übungen 22,60  

9789515221681 Kurz und gut 3 Texte und Übungen 26,30

Busse, Jaakamo, Kovanen

abi Tyska
rEPETITIon

Abi Tyska är en repetitions- och 
övningsbok både för den långa 
och den korta kursen i tyska. 
I boken ingår bl.a. övningar i 
läsförståelse och hörförståel-
se, uttalsövningar, muntliga 
övningar, temaordlistor och 
strukturuppgifter av olika 
slag. Texterna är moderna och 
autentiska.

I Abi Tyska, som kan 
användas både i klass och för 
självstudier, ges konkreta råd 
inför studentskrivningarna. En 
cd ingår i boken. Facit, som 
också fungerar som repetitionsbok för grammatiken, ges 
ut separat. 

9789515230409 Abi Tyska (inkl. cd) 30,60  

9789515230416 Abi Tyska Facit 11,30
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Franska / spanska

Franska

Bärlund m.fl. Granberg

Voilà!
Åk 8–9 GYMnasIET

Voilà är en läromedelsserie för B2- och B3-franska. Språket i 
Voilà är modern franska. Bokseriens innehåll är utarbetat så att 
det känns aktuellt och relevant för ungdomar och studerande. 
Eleverna får bekanta sig med Frankrike och andra franskspråkiga 
områden, fransk kultur och livsstil. Böckerna innehåller övningar 
av varierande typ och svårighetsgrad, med särskild tyngdpunkt på 
vardagssituationer och kommunikativa aktiviteter.

Voilà 1 omfattar de två första kurserna i B3-franskan. I den första 
kursen träffas fem ungdomar från olika franskspråkiga länder i 
Toulouse i sydvästra Frankrike. I den andra kursen reser de till Paris.

Voilà 2 omfattar kurs 1 i B2-franskan och kurs 3 i B3-franskan. 
Bokens temaområden handlar om kompisrelationer och dejtande, 
fritid och semester, hobbyer, kultur, sport och underhållning.

Voilà 3 täcker kurs 2 i B2-franskan och kurs 4 i B3-franskan och 
är en allt-i-ett-bok med temat ”Chez nous et ailleurs”.

Voilà 4 utgör kurs 3 i B2-franskan och kurs 5 i B3-franskan. 
Allt-i-ett-boken med temat ”Avant et maintenant” riktar in sig på 
aktuella och äldre fenomen i det franska samhället. 

9789515017765 Voilà! 1 Textes pour le lycée 41,30  

9789515237729 Voilà! 1 Exercices pour le lycée 26,40  

9789515019837 Voilà! 2 Textes et exercices 38,90  

9789515229540 Voilà! 3 Textes et exercices 36,40  

9789515229557 Voilà! 4 Textes et exercices 36,40 

 

koll på  
grammatiken: 

spanska
Åk 7–9, GYMnasIET      

Koll på grammatiken är en ny serie 
lättöverskådliga grammatikhäf-
ten. Koll på grammatiken: Spanska 
presenterar kortfattat och grundligt 
det centrala i den spanska gramma-
tiken. Häftena är bra för dem som 
snabbt behöver repetera eller kolla 
upp något.

Innehållet är upplagt på tre nivåer för att du lätt skall hitta din 
nivå. Grunderna ger dig basen – det viktigaste så att du klarar det 
mesta. På den mellersta nivån får du konkreta regler och råd för 
grammatiken i praktiken. Och bonusnivån ger dig det där lilla 
extra som du kan briljera med.

9789515236302 Koll på grammatiken Spanska 14,60

spanska

Rodriguez, Kaasinen, Heinrich

abi spanska
rEPETITIon

Abi Spanska är en repetitions- och övningsbok som kan 
användas både i klass och för självstudier. I boken ingår ett 
mångsidigt textförståelsematerial, rikligt med övningar och 
strukturuppgifter, begrepp från centrala temaområden, kor-
ta kommunikativa skrivuppgifter och s.k. situationsbaserade 
uppgifter och mångsidiga hörförståelseövningar. I slutet av 
boken ges råd inför skrivningarna. I boken finns en cd.

Abi Spanska Facit innehåller lösningar till uppgifterna i 
Abi Spanska.

9789515019745 Abi Spanska (inkl. cd) 25,90  

9789515019752 Abi Spanska Facit 9,60
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Matematik

Ekonen m.fl. Österberg

Ma1  
Gemensam
kUrs 1

Ma1 Gemensam är den första matematik-
kursen i gymnasiet. Den ger den stude-
rande insikter i kort och lång matematik 
innan studieinriktningen bestämts och kompletterar de kunskaper 
och färdigheter som behövs för studier i matematik.

Ma1 Gemensam vill att den studerande ska upptäcka hur viktig 
matematiken är för studierna i gymnasiet och också förstå mate-
matikens betydelse i arbetslivet och samhället i stort.

9789515238979 Ma1 Gemensam 21,10  

9789515240507 Ma1 Gemensam Elevlicens, 6 mån 12,70  

9789515240491 Ma1 Gemensam Elevlicens, 48 mån 19,00  

9789515240750 Ma1 Gemensam Paket 25,30 

 

Heinonen m.fl. Salenius, Österberg

abi kort matematik
Se beställningslistan.

Ekonen m.fl. Salenius, Österberg, Palmberg

Ma lång  
matematik Ny!
kUrs 2–12

Den nya serien i lång matematik  Ma Lång 
leder in i de matematiska begreppens värld, 
vilka åskådliggörs på ett konkret och exakt 
sätt. Det finns uppgifter av olika svårig-
hetsgrad som lämpar sig såväl för övning av baskunskaper som för 
utmaningar för dem som vill fördjupa sig i ämnet. I serien åter-
kommer teori, exempel och tips om hur man använder tekniska 
hjälpmedel på ett naturligt sätt.

Det är lätt att planera undervisningen med Ma Lång. Materialet 
kan användas i traditionell undervisning och i så kallad omvänd 
undervisning (flipped classroom).

Ma2 Lång och Ma3 Lång har utkommit. Under våren kommer 
Ma4 Lång. Information om den fortsatta utgivningen hittar du på 
laromedel.sets.fi

9789515238993 Ma2 Lång 22,90  

9789515240545 Ma2 Lång Elevlicens, 6 mån 13,80  

9789515240538 Ma2 Lång Elevlicens, 48 mån 20,60  

9789515240781 Ma2 Lång Paket 27,50  

9789515240972 Ma3 Lång 27,10  

9789515241085 Ma3 Lång Elevlicens, 6 mån 16,30  

9789515241092 Ma3 Lång Elevlicens, 48 mån 24,40  

9789515242440 Ma3 Lång Paket 32,50

9789515241054 Ma4 Lång Utkommer 2017 22,90  

9789515241030 Ma4 Lång Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 13,80 

9789515241047 Ma4 Lång Elevlicens, 48 mån  Utkommer 2017 20,60

9789515242648 Ma4 Lång Paket Utkommer 2017 27,50

Ma  
– ny serie i kort och lång matematik!
Schildts & Söderströms kommer ut med en ny serie i mate-
matik Ma både för den långa och korta kursen. De enskilda 
delarna i serien ges ut både i print och digital version, med 
elevlicenser på 6 eller 48 månader. 

I det digitala materialet ingår modellösningar till uppgif-
terna, frågor för reflektion och en del av teorin med exempel 
i videoformat. Eleverna kan också köpa ett paket med både 
bok och en 48 månaders licens.

Ma ger läraren möjlighet att på ett smidigt sätt planera 
undervisningen och anpassa den till olika pedagogiska 
grepp.

Ekonen m.fl. Palmberg, Salenius

Ma kort  
matematik Ny!
kUrs 2–7

Ma Kort är vår nya serie i kort matematik. 
Serien uppmuntrar den studerande att 
utveckla ett matematiskt tankesätt och att 
förbättra färdigheterna i problemlösning.

Målet med serien är att ge den studerande positiva erfarenheter 
av matematiken och att uppmuntra till en undersökande inlär-
ning.

I serien Ma Kort har författarna strävat till att uppnå klarhet 
och tydlighet i upplägget. De praktiska exemplen och övningarna 
stöder inlärningen och möjliggör en differentiering av undervis-
ningen.  

Ma Kort vill att den studerande ska upptäcka nyttan av mate-
matik i studierna och inse betydelsen av matematiken i arbetslivet 
och samhället. Ma Kort stöder den studerande att ta emot och 
analysera matematisk information i en föränderlig värld.

Ma2 Kort, Ma3 Kort har utkommit. Under våren utkommer 
Ma4 Kort. Information om den fortsatta utgivningen hittar du på 
laromedel.sets.fi

9789515239006 Ma2 Kort 21,90  

9789515240521 Ma2 Kort Elevlicens, 6 mån 13,20  

9789515240514 Ma2 Kort Elevlicens, 48 mån 19,70  

9789515240767 Ma2 Kort Paket 26,30  

9789515240989 Ma3 Kort 24,00  

9789515241078 Ma3 Kort Elevlicens, 6 mån 14,40  

9789515241061 Ma3 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60  

9789515242433 Ma3 Kort Paket 27,60

9789515242051 Ma4 Kort Utkommer 2017 24,00

9789515241023 Ma4 Kort Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 14,40  

9789515241016 Ma4 Kort Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 21,60  

9789515242631 Ma4 Kort Paket Utkommer 2017 27,60
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Matematik / Fysik

Fysik 

Lehto m.fl. Waxlax

Fys för gymnasiet Ny! 
kUrs 1–7

Fys för gymnasiet är vår nya serie i fysik. Den ger de studerande 
möjligheter att forma, tolka och utvärdera olika modeller i fysik 
och använda dem för att beskriva fenomen och göra prognoser. 

I Fys för gymnasiet presenteras teorier och åskådliggörs fenomen 
med informativa exempel. Uppgifterna är mångsidiga och de 
förbereder de studerande inför studentexamen och för fortsatta 
studier i fysik. Stoffet kan absolveras i grupp eller i form av under-
sökande undervisning. Serien passar också för självstudier.

Fys för gymnasiet ger läraren goda möjligheter att planera undervis-
ningen utgående från olika pedagogiska tankegångar.

Fys Elevlicenser gäller för 6 eller för 48 månader. De innehåller 
en digital version av boken men också modellsvar och videobase-
rade beskrivningar av olika fenomen. Alla kursböcker kommer att 
ges ut både som print och digitalt. Man kan också köpa bok och 
licens till paketpris.

Fy1 och Fy2 har utkommit, Fy 3 kommer under våren 2017. 

9789515238924 Fy1 36,30  

9789515240408 Fy1 Elevlicens, 6 mån 21,80  

9789515240385 Fy1 Elevlicens, 48 mån 32,70  

9789515240798 Fy1 Paket 43,60  

9789515238931 Fy2 36,30  

9789515240422 Fy2 Elevlicens, 6 mån 21,80  

9789515240415 Fy2 Elevlicens, 48 mån 32,70  

9789515240804 Fy2 Paket 43,60  

9789515242044 Fy3 Utkommer 2017 36,30

9789515241795 Fy3 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 21,80

9789515241788 Fy3 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 32,70

9789515242655 Fy3 Paket Utkommer 2017 43,60

Lehto m.fl. Jungner, Waxlax

Fysik
kUrs 3–9

Fysik är en serie i fysik för gymnasiet. 
Den behandlar sådana fysikaliska 
grundfakta som är viktiga med 
tanke på elevens allmänbildning, 
samtidigt som den erbjuder en god 
grund för fortsatta studier i fysik. 
Fysik 3–8 är avsedda för de fördjupa-
de studierna – en kurs per titel – och 

Fysik 9 för repetition. Lösningarna till Fysik (på finska) går nu att 
få. Materialet är gratis och endast avsett för lärarens eget bruk och 
får således inte publiceras på nätet. Det återfinns på laromedel.fi. 
Skriv till förlaget för lösenord. 

Fysik 1 och Fysik 2 är slutsålda. 

9789515237361 Fysik 3 Vågrörelse 24,10  

9789515237378 Fysik 4 Rörelselagarna 24,10  

9789515016454 Fysik 5 Rotation och gravitation 24,10  

9789515016669 Fysik 6 Elektricitet 24,10  

9789515231987 Fysik 7 Elektromagnetism 24,10  

9789515231994 Fysik 8 Materia och strålning 24,10  

9789515017390 Fysik 9 Repetition 24,10

Kontkanen m.fl. Burman,  
Höglund, Lillhonga, Smedlund, 
Westermark, Österberg

Ellips
kUrs 1–14

Ellips är vår serie i matematik för den 
långa lärokursen i gymnasiet. Serien 
baserar sig på serien Pyramidi.

I Ellips stöds teorin av tydliga och 
detaljerade exempel. Böckerna innehåller 
övningsuppgifter vars svårighetsgrad så småningom ökar, övnings-
prov och facit. Helheten är en genomtänkt och ambitiös serie.

Lösningarna till Ellips (på finska) finns på laromedel.fi. Skriv till 
oss för att få inloggningskod.

Ellips 1, Ellips 2 och Ellips 3 finns endast i begränsad upplaga. 
För enskilda titlar, se beställningslistan

Hassinen m.fl. Salenius,  
Stenberg, Österberg

sigma
kUrs 4–8

Sigma är ett läromedel i kort matematik 
för gymnasiet. Varje kapitel inleds med 
en uppgift kallad ”Fundera på”, som 
är inkörsport till nytt stoff och till nytt 
kapitel.

Teoriavsnitten är indelade i mindre 
helheter och de modellexempel som tas upp följs av uppgifter av 
motsvarande slag. 

Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och exempel ur tidigare 
studentskrivningar återkommer regelbundet. 

Sigma 1, Sigma 2 och Sigma 3 är slutsålda. För övriga titlar, se 
beställningslistan. 
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GYMnasIET kemi

Koskinen m.fl. Hagström

ke för gymnasiet  Ny!
kUrs 1–5

Ke för gymnasiet är vår nya serie i kemi. Den ger de studerande en 
bred allmänbildning i kemi och ett naturvetenskapligt förhåll-
ningssätt till ämnet.

Ke för gymnasiet vill väcka intresset för studier i kemi. Serien 
innehåller många uppgifter av olika slag och bilderna finns med 
för att stöda inlärningen. Ke för gymnasiet ger läraren möjligheter 
att själv planera undervisningen.

Serien ger också utrymme för studier i grupp. Innehållet, upp-
gifterna och de praktiska experimenten kan också behandlas som 
större forskningsprojekt.

Ke för gymnasiet Elevlicens gäller för 6 eller 48 månader. Den 
innehåller en digital version av boken men också modellsvar och 
videobaserade beskrivningar av olika fenomen. Alla kursböcker 
kommer att ges ut både som print och digitalt. Man kan också 
köpa bok och licens till paketpris.

De två första kurserna har utkommit, Ke3 och Ke4 kommer 
under 2017. 

9789515239013 Ke1 32,20  

9789515240460 Ke1 Elevlicens, 6 mån 19,30  

9789515240453 Ke1 Elevlicens, 48 mån 29,00  

9789515240811 Ke1 Paket 38,60  

9789515240293 Ke2 32,20  

9789515240484 Ke2 Elevlicens, 6 mån 19,30  

9789515240477 Ke2 Elevlicens, 48 mån 29,00  

9789515240828 Ke2 Paket 38,60  

9789515241009 Ke3  Utkommer 2017 32,20  

9789515241757 Ke3 Elevlicens 6 mån  Utkommer 2017 19,30

9789515241740 Ke3 Elevlicens 48 mån  Utkommer 2017 29,00

9789515242662 Ke3 Paket  Utkommer 2017 38,60

9789515242075 Ke4  Utkommer 2017 32,20

9789515241726 Ke4 Elevlicens 6 mån  Utkommer 2017 19,30

9789515241733 Ke4 Elevlicens 48 mån  Utkommer 2017 27,80

9789515242679 Ke4 Paket  Utkommer 2017 38,60

kemi

Kaila m.fl. Wennström

kemi
kUrs 3–6

Serien Kemi koncentrerar sig 
på grundläggande fakta och 
fenomen i gymnasiets kemi, som 
framställs på ett omsorgsfullt och 
samtidigt lockande sätt.

Serien hjälper den studerande 
att få en helhetsuppfattning av 
kemin som en central natur-
vetenskap och att förstå dess 
betydelse som en del av allmän-
bildningen. 

Kemi 1 och Kemi 2 är slutsålda. 

9789515238252 Kemi 3 Reaktioner och energi 23,90  

9789515016652 Kemi 4 Metaller och material 24,80  

9789515017406 Kemi 5 Reaktioner och jämvikt 24,80  

9789515018397 Kemi 6 Repetition 24,80

  

Lampiselkä m.fl.

kemisten
kUrs 3–6

Varje del i bokserien Kemisten 
utgör en logisk och till sin upp-
byggnad klar helhet som omfat-
tar stoffet för en gymnasiekurs.

Serien som helhet utgör en 
bra grund för fortsatta studier. 
Texten är tematisk och lättläst. 
Studerandena får en uppfattning 
om kemins betydelse som en del 
av en mångsidig allmänbildning när kemins teori sammanflätas 
med det moderna samhället och belyses med kemins historia. 

Kemisten 1 och Kemisten 2 är slutsålda.

9789515223654 Kemisten 3 28,50  

9789515223661 Kemisten 4 28,50  

9789515224538 Kemisten 5 28,50  

9789515224927 Kemisten 6 32,80
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Biologi / Geografi / Hälsokunskap

Happonen. mfl.

Bios*
kUrs 1–6

I Bios bildar texten och bilderna en helhet 
som framställer även abstrakta fenomen, 
som ofta upplevs som svåra, på ett gripbart 
och intressant sätt.

Texten är beskrivande och de många 
konkreta exemplen hjälper studerandena att tillgodogöra sig 
stoffet, liksom också de uppgifter, sammandrag och nyckelord som 
finns i slutet av varje kapitel. Bios finns endast i begränsad upplaga. 

9789515222466 Bios 1 Organismernas värld* 25,60  

9789515222473 Bios 2 Cellen och ärftligheten* 25,60  

9789515222480 Bios 3 Miljöekologi* 27,60  

9789515223500 Bios 4 Människans biologi* 27,60  

9789515223678 Bios 5 Bioteknologi* 27,60  

9789515225382 Bios 6 Repetition* 30,10

Elf, Strömgård

GE4  
regionstudier 
– en förenklad verklighet 
kUrs 4

Regionstudier– en förenklad verklighet 
är ett digitalt läromedel för gymnasiets 
fjärde kurs i geografi. Läromedlet hjälper 
eleven att planera och skapa sin egen regionstudie. 

I slutet av varje kapitel finns uppgifter och övningar där eleven 
kan fördjupa sig i att skapa egna kartor och diagram med hjälp av 
program som QuantumGIS, Google Earth och olika kalkylprogram. 

9789515235329 GE4 Regionstudier ettårslicens 20,70  

9789515236210 GE4 Regionstudier fyraårslicens 23,20

  

Fabritius m.fl., Lithén

abi Geografi
rEPETITIon

Abi Geografi är en repetitions- och 
övningsbok i geografi som lämpar sig 
såväl för användning i klass som för 
självständiga studier.

Utförliga svar och lösningar finns 
i Abi Geografi Facit. Tillsammans 
förbereder böckerna effektivt abiturien-
ten inför studentexamen och fungerar även som läromedel för en 
repetitionskurs i geografi. 

9789515020307 Abi Geografi 27,30  

9789515020314 Abi Geografi Facit 9,40

Hiekka m.fl., Flemming

abi Biologi
rEPETITIon

Abi Biologi är en repetitions- och 
övningsbok i biologi som lämpar 
sig såväl för användning i klass 
som för självständiga studier.

Utförliga svar och lösningar 
finns i den faktaspäckade facitbo-
ken. Tillsammans förbereder böckerna effektivt abiturienten 
inför studentexamen och fungerar även som läromedel för en 
repetitionskurs i biologi.

9789515020284 Abi Biologi 27,30  

9789515020291 Abi Biologi Facit 9,40

Biologi 

Fogelholm m.fl.

Hälsa
kUrs 1–3

Hälsa är en serie i hälsokunskap för 
gymnasiet. Läromedlet har ett modernt 
grepp med utgångspunkt i hur skoläm-
net kan hjälpa eleverna att vårda sin egen 
hälsa. 

Hälsa 1 Hälsans grunder betonar vikten av att sköta om den egna 
hälsan. Olika teman som behandlas är bl.a. folkhälsan och folk-
sjukdomar, den psykiska hälsan, kosten och egenvården.

Hälsa 2 Ungdom, hälsa och vardag belyser olika delar av hälso-
vården och hälsofrämjandet. 

Hälsa 3 Hälsa och forskning redogör för vad vetenskaplig forsk-
ning är och handleder eleverna att göra egna små undersökningar.

9789515228055 Hälsa 1 29,00  

9789515234032 Hälsa 2 35,70  

9789515236388 Hälsa 3 30,10

Hälsolära 

Geografi
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GYMnasIET Historia

Historia

Gullberg, Lindholm

Hi för  
gymnasiet Ny!
kUrs 1–2

Hi för gymnasiet är Schildts & Söder-
ströms nya serie i historia. Den första 

boken i serien heter Civilisation – världen 
i förändring och är skriven för den första obligatoriska kursen, 
Människan i en föränderlig omvärld. Hi2 täcker kursen Internatio-
nella relationer. 

Innehållet i Hi1 Civilisation sträcker sig från mänsklighetens 
förhistoria fram till dagens informations- och konsumtionssam-
hälle, och granskar de stora utvecklingslinjerna ur ett europeiskt 
och globalt perspektiv. Speciell fokus för denna bok är förhållandet 

Gullberg, Lindholm

labyrint*
kUrs 1–3

Labyrint finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan.

Sture Lindholm

självständighet?
– Finlands nyare historia
kUrs 3

Självständighet? – Finlands nyare historia 
är läroboken för det självständiga 
Finlands historia, den tredje obligato-
riska kursen i historia enligt gymnasiets 
läroplan 2016.

Självständighet? presenterar Finlands 
historia, från och med den svenska tiden 
och tiden som autonomt storfurstendö-
me under Ryssland ända fram till dagens 
moderna, mångkulturella EU-land. I 

boken behandlas Finlands politiska, ekonomiska och kulturella 
utveckling, bland annat under brytningstiden på 1860-talet, under 
den svåra vägen till självständighet samt under 1900-talets stora 
samhällsomvälvningar och kriser.

I Självständighet? ställs utvecklingen i Finland också in i ett 
större europeiskt och globalt sammanhang, och som titeln antyder 
inbjuder boken också till en problematisering av självständighets-
begreppet. Hur självständigt har Finland riktigt varit under olika 
perioder i sin historia?

Boken är rikligt illustrerad och innehåller ett digert avsnitt med 
uppgifter som förbereder läsaren för realprovet i historia i student-
examen.

9789515233141 Självständighet? 28,10  

9789515240668 Självständighet? Elevlicens, 6 mån 16,90  

9789515240651 Självständighet? Elevlicens, 48 mån 25,30  

9789515240859 Självständighet? Paket 33,70

  

Kohi m.fl. Parkkamäki-Kotakalliio

abi Historia
rEPETITIon

Abi Historia, se beställningslistan.

Sture Lindholm

orient
kUrs 6

Orient, se beställningslistan.

mellan människan och naturen, samt socioekonomisk utveckling 
och förändringsprocesser.

Hi2 behandlar internationella relationer. Samarbete och konflik-
ter mellan länder står i fokus, och olika ideologiska och ekono-
miska tvister granskas. Tidsperspektivet går från nationalstaternas 
kamp om världsherraväldet under Napoleonkrigen till världskri-
gen, inklusive deras orsaker och följder. Kalla krigets uppdelning 
av världen i supermakternas intressesfärer samt den globaliserade 
världen med nya maktstrukturer som vuxit fram efter kalla krigets 
slut hör också till innehållet. 

9789515239259 Hi1 Utkommer 2017 29,70  

9789515240446 Hi1 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 17,80  

9789515240439 Hi1 Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 26,70  

9789515240835 Hi1 Paket Utkommer 2017 35,60  

9789515242259 Hi2 Utkommer 2017 30,10  

9789515240934 Hi2 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 17,80  

9789515240927 Hi2 Elevlicens, 48 mån  Utkommer 2017 26,70

9789515240842 Hi2 Paket Utkommer 2017 36,10

 ! En ny upplaga av Österland är under arbete!  
Närmare om tidtabellen meddelas senare. 

Sture Lindholm

österland
kUrs 5

Österland redogör för Finlands äldre 
historia i enlighet med den nyaste historie-
forskningen. Vardagsliv och socialhistoria 
betonas vid sidan om den politiska och 
ekonomiska historien. Vi får veta hur människorna levde, vad de åt 
och om deras trosuppfattningar.

Boken är rikt illustrerad och bilderna ger anledning till reflexio-
ner. Varje kapitel börjar med en kort introduktion och en tidsaxel 
som sätter tidsperiodens händelser i Norden i ett internationellt 
sammanhang. Boken innehåller även en uppgiftsdel som hjälper 
studerande att förbereda sig inför studentexamen.

9789515227065 Österland 26,90
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samhällslära

Enström, Hagman, Lindholm, Lindholm

samhällslära
kUrs 1–2

Vår serie Samhällslära består av två delar Samhället (SL 1) och Eko
nomin (SL 2). Läromedlen ges ut både som traditionella kursböcker 
och som digitala böcker.

Samhället presenterar det finländska samhället och allmänna 
samhällsfenomen utgående från vedertagna begrepp och teorier 

nytt läromedel för kurs 3! Ny!
Vi kommer att ge ut ett nytt läromedel för den nya kursen 
Finland, Europa och en värld i förändring (SL3). 

I det nya läromedlet kommer framväxten av den euro-
peiska identiteten och europeiskheten överhuvudtaget att 
behandlas ur olika synvinklar. Vidare belyser boken hur 
samarbetet i Europa har utvecklats och hur Europeiska 
unionen fungerar. Författarna tar också upp globaliseringen, 
olika säkerhetsfrågor och vilka utmaningar vi står inför i 
framtiden.

Boken innehåller många arbetsuppgifter. Med hjälp av 
dem får de studerande träna informationssökning och argu-
mentation. Det finns också fördjupade arbetsuppgifter som 
förbereder inför studentskrivningarna. 

En tydlig infografik, informativa bilder och kartor samt 
ett väl utbyggt begreppsregister ger de studerande ingående 
kunskap i olika samhällsfrågor. 

9789515242105 SL3 Finland och Europa Utkommer 2017 26,90

9789515242419 SL3 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 16,20

9789515242402 SL3 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 24,20

9789515242754 SL3 Paket Utkommer 2017 32,30

Kohi m.fl. Schauman

abi samhällslära*
rEPETITIon

Abi Samhällslära finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Linnainmaa m.fl.

lagkunskap*
kUrs 3

Lagkunskap för gymnasiet ger inblick i den 
vardagsjuridik de flesta bör känna till. 
Boken är uppbyggd som en handbok och 
kan även användas efter slutförda studier. 
Lagkunskap för gymnasiet innehåller upp-
gifter som baserar sig på rättsfall. Uppgif-
terna möjliggör repetition av det viktigaste i varje kapitel och gör 
det lättare för studeranden att förbereda sig för studentexamen. 
Till boken hör också en lärarhandledning.

9789515222374 Lagkunskap för gymnasiet* 28,00  

9789515223340 Lagkunskap för gymnasiet lärarhandledning* 49,10 

 

Laitinen m.fl.

Finlands  
väg till EU*
kUrs 4

I den andra upplagan av Finlands väg till 
EU uppmuntras eleven att reflektera över 
den europeiska identiteten – vad är det som 
förenar oss européer och vad skiljer oss åt? 
Boken tar upp Finlands utveckling från kalla kriget till medlemska-
pet i EU. Den presenterar EU:s struktur, institutioner och verksam-
het och hur EU påverkar den enskilda medborgarens vardag.

9789515227263 Finlands väg till EU* 29,00

i statskunskap, socialpolitik och sociologi. Boken vill orientera 
läsaren i politik och samhällsliv och visa på hur man kan påverka 
och aktivt delta i ett demokratiskt samhälle.

Ekonomin (SL 2) ger läsarna insikter i ekonomiskt beslutsfattan-
de på olika nivåer, från de privatekonomiska beslut som vi fattar 
som individer till beslut som berör världsekonomin som helhet. 
Kursboken ger också en historisk översikt av den finländska eko-
nomin och världsekonomin.

Samhället (SL1) och Ekonomin (SL2) finns också som digitala 
böcker, med 6 eller 48 månaders licens. De digitala böckerna har 
texten inläst och innehåller begreppsförklaringar, uppgifter och 
videolänkar.

9789515239617 Samhället 29,30  

9789515240644 Samhället Elevlicens, 6 mån 22,70  

9789515239631 Samhället Elevlicens, 48 mån 25,20  

9789515240866 Samhället Paket 35,10  

9789515239457 Ekonomin 28,10  

9789515240392 Ekonomin Elevlicens, 6 mån 22,70  

9789515239655 Ekonomin Elevlicens, 48 mån 25,20  

9789515240873 Ekonomin Paket 33,70

samhällslära
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GYMnasIET religion

Fredriksson m.fl. 

re för gymnasiet  Ny!
kUrs 1–6

Re för gymnasiet är Schildts & Söderströms nya serie i religi-
on. Författarna ser religionen som ett mångfasetterat fenomen 
som förändras i takt med tiden. De stora religionerna och olika 
tolkningar av dem presenteras vid sidan av världsåskådningen hos 
religionslösa. 

I Re för gymnasiet tar man fasta på att religionen kan vara såväl 
en institution som erfarenheter hos den enskilda människan. Fakta 
problematiseras och granskas ur olika synvinklar och belyses med 
konkreta exempel.

Re1 Religionens mångfald behandlar de tre stora världsreligioner-
na, kristendom, judendom och islam och deras historiska bak-
grund. Boken tar också upp religionsforskning och ställer frågan 
vad religion är.

Re1 Religionens mångfald ges också ut som digital lärobok, med 
licenser på 6 eller 48 månader. En licens innehåller bokens text 
samt bokens bilder för projicering.

Re2, som behandlar kristendomen ur ett kulturellt, samhälleligt 
och individuellt perspektiv, kommer under 2017.

9789515239341 Re1 29,70  

9789515240637 Re1 Elevlicens, 6 mån 17,80  

9789515240620 Re1 Elevlicens, 48 mån 26,70  

9789515240880 Re1 Paket 35,60  

9789515242068 Re 2 Utkommer 2017 29,70

9789515241665 Re2 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,80

9789515241672 Re2 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,70

9789515242686 Re2 Paket Utkommer 2017 35,60

Soili Tiimonen

repetitionsbok  
i religion*
rEPETITIon

Repetitionsbok i religion innehåller en 
sammanställning av alla gymnasiekurser i 
religion. Dessutom ingår i boken ett stort 

antal övningsuppgifter, studentexamensfrågor och modellsvar, 
som ger färdigheter att formulera ett moget och genomtänkt 
studentexamenssvar. Repetitionsbok i religion lämpar sig både 
för studerande som repeterar på egen hand inför ämnesrealen 
och som lärobok för repetitionskursen. Petra Bredenberg och 
Camilla Norkko står för översättningen till svenska.  

9789515224200 Repetitionsbok i religion* 32,10

Hanki m.fl. Creutz, Johansson, Wikström

religion för gymnasiet
kUrs 2–5

Vår serie Religion för gymnasiet består av fyra kurser. Tre av de fyra 
böckerna i serien är översättningar av den finska serien Virta, med-
an boken för kurs 4 är utarbetad enkom för de svenska skolorna. 
Kurs 1 Människan och det heliga är slutsåld. 

9789515222367 Kurs 2 – Kyrkan i tidens ström 26,30  

9789515223265 Kurs 3 – Livets val 26,70  

9789515223357 Kurs 4 – Uttryck för tro 26,30  

9789515224286 Kurs 5 – Tro i Finland 27,30

 

religion 
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Laine, Vilkko-Riihelä

Människans psyke
kUrs 2–5

Människans psyke är en serie i psykologi för gymnasiet. Serien vill 
väcka elevernas intresse för ämnet. Människans psyke tar upp de 
faktorer som som bygger upp våra personliga styrkor och ger oss en 
positiv livshållning.

Serien Människans psyke är en översättning av den finska serien 
Mielen maailma. För översättningen står Elisabeth Dahla,  
Marianne Enebäck och Märta Vesterback.

Människans psyke Kurs 1 är slutsåld. 

9789515223807 Kurs 2 – Utvecklingspsykologi 24,60  

9789515223814 Kurs 3 – Människan och kunskapen 24,60  

9789515224460 Kurs 4 – Känslor, motiv och tänkande 24,60  

9789515225276 Kurs 5 – Personlighet och psykisk hälsa 24,60

Psykologi

Psykologi

Karrasch m.fl. Norkko

abi  
Psykologi 
rEPETITIon

Abi Psykologi är en repetitionsbok i 
psykologi. Boken innehåller konk-
reta uppgifter om olika typer av 
frågor som kan ingå i studentpro-
vet. Det centrala stoffet i kurserna 
har utarbetats till överskådliga kunskapspaket. 

Essäövningar och textbaserade uppgifter ingår även.

Abi Psykologi kan också rekommenderas för självstudier. 

9789515018403 Abi Psykologi 26,40

Karrasch m.fl. Norkko, Salenius

Ps Psykologi  
för gymnasiet
kUrs 2–5

Serien i PS Psykologi för gymnasiet bygger på ett åskådligt fram-
ställningssätt med en mångfald exempel tagna ur verkliga livet.  
I forskningsreferaten understryks psykologins vetenskapliga ställ-
ning. 

Ps Psykologi för gymnasiet Kurs 1 är slutsåld.

9789515016393 PS Psykologi för gymnasiet 2 25,60  

9789515237484 PS Psykologi för gymnasiet 3 24,70  

9789515236579 PS Psykologi för gymnasiet 4 25,60  

9789515237491 PS Psykologi för gymnasiet 5 30,30  

9789515229892 PS Socialpsykologi 31,40

Degerman m.fl. Norkko

sinne  Ny!
kUrs 1–5

Sinne är en ny serie i psykologi för gymnasiet. Den är en över-
sättning av Motiivi, som utkommer hos Sanoma Pro. Serien har 
kommit till i samarbete med studerande. Sinne 1 presenterar 
psykologi som vetenskap på ett stimulerande sätt och med en stark 
förankring i den nyaste forskningen. Med konkreta exempel från 
den verklighet studerandena rör sig i befäster den kunskapen i de 
studerandes vardag. 

Sinne finns också i digital form. I det digitala materialet ingår 
boken med flera uppgifter, grafer och bilder samt reflekterande 
frågor.

Den andra delen i serien, Sinne 2 kommer 2017.

9789515240941 Sinne 1 30,30

9789515241702 Sinne 1 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,50

9789515241719 Sinne 1 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,20

9789515242693 Sinne 1 Paket Utkommer 2017 36,40

9789515242037 Sinne 2 Utkommer 2017 30,30

9789515241689 Sinne 2 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,50

9789515241696 Sinne 2 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,20

9789515242709 Sinne 2 Paket Utkommer 2017 36,40
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Filosofi 

9789515239389 Öppna frågor 2 Ny Utkommer 2017 25,50

9789515240682 Öppna frågor 2 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 16,00

9789515240675 Öppna frågor 2 Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 23,90

9789515242723 Öppna frågor 2 Paket Utkommer 2017 30,60

Klockars, Nordström, Silfvast,  
Teir, Österman

öppna frågor
kUrs 1–4

De skilda böckerna i serien Öppna frågor 
kan läsas i vilken ordning som helst och 
kräver inga förhandskunskaper. Det 
kan ändå vara bra att först börja med 
Öppna frågor 1–Introduktion till filosofiskt 
tänkande.

I varje bok i serien är stoffet systema-
tiskt uppbyggt kring olika filosofiska områden. Böckerna innehåll-
er också rutor som fördjupar vissa teman och förklarar centrala 
begrepp. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag som tar upp 
intressanta ämnen som anknyter stoffet i kapitlet.

Öppna frågor är utarbetad för gymnasiet men lämpar sig för alla 
som är intresserade av filosofi. Det rikliga bildmaterialet vill för-
klara, skapa frågor och provocera.

I Öppna frågor vill författarna öppna perspektiv och leda in 
eleverna på fritt, kritiskt och självkritiskt tänkande inom filosofins 
olika områden.

Till Öppna frågor 1 hör ett lärarmaterial där det för varje kapitel 
finns förslag på diskussioner, uppgifter, filmer och litteratur.

9789515235138 Öppna frågor 1 25,20  

9789515226433 Öppna frågor 1 Lärarmaterial 60,10  

9789515235282 Öppna frågor 1 Lärarmaterial (pdf) 60,10  

9789515224934 Öppna frågor 2 Etik 25,20  

9789515224941 Öppna frågor 3 Kunskap och verkligheter  25,60

9789515223418 Öppna frågor 4 Samhällsfilosofi 25,60

studiehandledning 

Hiekkataipale m.fl. 

Vägvisaren* 
kUrs 1–2

Vägvisaren täcker både gymnasiets obligatoriska och för-
djupade kurs i studiehandledning. Boken utgör en guide 
till inlärning och studier för gymnasisten. Den hjälper 
användaren att utveckla självkännedom och färdigheter 
för arbetslivet och den ger information om fortsatta 
studier och yrkesval.

9789515224545 Vägvisaren* 27,90

   

Klockars, Silfvast, Österman

öppna frågor  Ny!
Öppna frågor 1 och Öppna frågor 2 omarbetas grundligt i enlighet 
med den nya läroplanen. Kursen i etik blir obligatorisk och foku-
serar i högre grad på vardagsnära, etiska resonemang, frågor om 
det goda livet och etiken i samhället. Introduktionskursen i filosofi 
byggs upp kring frågor om välgrundat tänkande och argumenta-
tion, att kunna bedöma sanningshalten i vardagskunskapen samt 
motiveringar för kritik av åsikter och påståenden. 

Uppgifterna kommer att bearbetas så att de bättre utvecklar 
elevernas omdömesförmåga och främjar kreativt och självständigt 
tänkande, allt enligt läroplanens intentioner. 

9789515239372 Öppna frågor 1, Ny Utkommer 2017 25,50

9789515241641 Öppna frågor 1 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 16,00

9789515241658 Öppna frågor 1 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 23,90

9789515242716 Öppna frågor 1 Paket Utkommer 2017 30,60

 ! Ett nytt läromedel i 
studiehandledning 
och studieteknik  
kommer 2018.
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Musik / övrigt

Toikkanen, Oksanen

Upphovs
rätten 
– HanDBok För lärarE

Upphovsrätten – Handbok för 
lärare ger en heltäckande bild av 
upphovsrätten och reder ut de 
vanligaste copyrightfrågor som 
lärarna stöter på i arbetet. 

Vilka material får läraren 
använda i sin undervisning? 
Vilka rättigheter har läraren och 
eleverna till sådant de själva producerat?  Hur kan man lagligt 
utnyttja texter och bilder man hittar på nätet?

Upphovsrätten – Handbok för lärare tar upp upphovsmännens 
och användarnas rättigheter. Dessutom belyser boken de möjlighe-
ter ett öppet material ger och hur man kan utnyttja det i undervis-
ningen. 

Boken kan användas av alla men riktar sig speciellt till dem som 
undervisar, producerar olika undervisnings- eller åskådningsmate-
rial eller håller föredrag.

9789515233004 Upphovsrätten – Handbok för lärare 43,30  

Musik

Danielsson, Lindholm

Coda
kUrs 1–2

Den röda tråden i serien Coda är att studerandena ska utveckla ett 
personligt förhållande till musiken och fördomsfritt kunna förstå 
och tolka olika slags musik.

Coda 1 Musiken och jag är den första komponenten i serien och 
här tar författarna upp de grundläggande musikaliska begreppen. 
Röstbehandlingen är viktig, likaså frågor som rör ljudmiljön och 
hörselvården, allt detta i anslutning till att spela och sjunga. 

Coda 2 Ett flerstämmigt Finland tar upp de olika musikkul-
turerna i Finland med subkulturer och med speciell tonvikt på 
folkmusiken, populärmusiken och konstmusiken. Den europeiska 
konstmusikens historia behandlas samtidigt som man granskar 
dess inflytande på det finländska musiklivet. Spel- och sångreper-

toaren har reviderats och omfattar bl.a. bodyrytmik, tabulaturspel 
på gitarr, konst- och populärmusik av olika slag och från olika år-
tionden. Speluppgifter finns för både nybörjare och längre hunna.

De nyaste upplagorna av Coda 1 och Coda 2 motsvarar kraven i 
den nya läroplanen.

9789515231369 Coda 1 28,80  

9789515233981 Coda 2 28,80

Jennie Storgård

Pedagogisk 
text
Du som arbetar med texter i din vardag 
är i nyckelposition för att främja läsför-
ståelse och läslust. Handboken Pedago
gisk text är kortfattad och lättöverskådlig 
och lämpar sig väl att användas i under-
visningen för att utveckla studerandes skrivande.

I handboken Pedagogisk text reflekterar Jennie Storgård över 
vad i texten som gör att den går hem hos läsaren. En pedagogisk 
skriven text är lätt att ta till sig. Den har enhetlig stil och det finns 
inga frågetecken eller lösa trådar i den. I handboken får du tips om 
hur du skriver mer effektivt, begripligt och språkligt korrekt så att 
läsarna kan fokusera på innehållet utan att egentligen lägga märke 
till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill utveckla 
sina texter och uppdatera sina kunskaper om språkriktighet. Peda
gogisk text hör hemma i bokhyllan både hos lärare och studerande.

9789515236227 Pedagogisk text 24,60

   

koll på grammatiken: 

svenska som 
andra språk
Koll på grammatiken: Svenska som 
andra språk är en bok i grammatik för 
finskspråkiga. Den tar upp de viktigaste 
strukturerna i svenskan. Närmast för 
grundskolans högre stadier, gymnasiet 
och vuxenutbildningen.

9789515239594 Koll på grammatiken Svenska 14,10

övrigt
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Ta i bruk läromedel på elaromedel.fi

Gå in via elaromedel.fi

aktivera licenserna via identitetshantering  

Hantering av eläromedel
så här beställer du  
eläromedel
För grundskolan 
I allmänhet har varje kommun ett avtal med en 
grossist, och då ska alla läromedelsinköp göras hos 
just den förmedlaren. En del grossister förmedlar 
inte e-material annat i samband med grundbeställ-
ningarna, andra inte alls. 

Om er normala leverantör inte kan ombesörja 
er beställning av e-material kan ni vända er till 
Kirjavälitys och beställa dem via deras Kouluväylä. 
Ifall ni saknar beställningskoder, skriv till 
kundservice@kirjavalitys.fi. 

Beställningsbekräftelse 
När beställningen är gjord så skickas automatiskt 
en beställningsbekräftelse.

Inloggningskoder 
Inloggningskoder skickas till skolan endast en gång 
som s.k. administratörskoder. Med dem ska skolan 
själv skapa inloggningskoder åt eleverna och lärar-
na. Notera att koderna är de samma från år till år.

Aktivering av e-läromedel 
Ett e-läromedel blir aktivt först efter det att  
det kopplats till rätt person. Det görs via  
www.elaromedel.fi. Skolan skapar själv varje  
elev och tilldelar de läromedel eleven ska ha. Det 
samma gäller för lärarna. 

Byte av lösenord – glömt lösenordet 
Om en elev vill byta lösenord eller har glömt lösen-
ordet kan läraren byta det via www.elaromedel.fi.

Skapa grupper 
Licenshanteringen går lättare om eleverna indelas 
i grupper. Då kan aktiveringen göras via gruppen. 
Det finns färdiga exelformulär att ladda ned. 

Snabbguide 
En snabbguide för hur man skapar lösenord och 
aktiverar licenser finns på www.elaromedel.fi / 
instruktioner.

Behöver du hjälp 
Om du behöver hjälp med hanteringen av  
e-läromedel så kontakta oss per e-post:  
laromedel@sets.fi

Du kan också ringa till  
040 501 0669 (Moisio) eller  
050 345 16 12 (Nykvist)  
 

För privatbruk 
Digitala läromedel för privatbruk, närmast 
licenser till gymnasieläromedel, beställs 
främst via Sets webbutik. Beställaren får 
en aktiveringskod med vilken det beställda 
materialet aktiveras på elaromedel.fi. Där 
ska också beställaren registrera sig och på det 
sättet få inloggningskoder.
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Fyren

Systemkrav 
Våra e-läromedel kan användas på de flesta underlag och vi 
rekommenderar IE10+, Firefox 14+, Chrome 21+ och Safari 5+. 
Historia 1800tal, Historia 1900tal och Webblabbet är flashbase-
rade och kräver Flash Player.

Schildts & Söderströms utvecklar e-läromedelskomponenter i 
olika ämnen, både för eleverna och för lärarna.

I några material ingår redskapet Fyren, som är ett viktigt 
hjälpmedel för att kunna följa med elevernas studieprestationer. 
Fyren ger resultat både för gruppen och för den enskilda eleven. 
Läraren kan sålunda se vad som generellt berett svårigheter och 
genast repetera och befästa kunskaperna. Fyren gör det också 

En närmare beskrivning av hur man aktiverar e-läromedel finns 
att se på vår webbplats.

För närmare frågor, vänd er till vår marknadsföringsavdel-
ning, laromedel@sets.fi

möjligt för läraren att upptäcka enskilda  
elevers behov, både de som behöver mera  
stöd och de som kräver större utmaningar.

För specialläraren är Fyren ett ypperligt redskap för att på  
ett tidigt stadium hitta de elever som behöver extra stöd.

Fyren finns tills vidare i digiTal i matematik och Far and 
Beyond i engelska. 

Förskola 

Fikonfnatt
Förskola 

Fikonfnatt Digitalt materialpaket 
innehåller förklaringar till uppgifterna, 
förslag på diskussionsfrågor och extra 
övningar, samt tips på böcker, sånger 
och aktiviteter som passar bra att göra 
ihop med kapitlen. Handledingen 
innehåller också kopieringsunderlag och 
inlästa texter. I lärarhandledningen finns dessutom författarnas 
pedagogiska tankar kring nybörjarundervisning och länktips med 
pedagogisk handledning.

9789515238863 Fikonfnatt Digitalt materialpaket / årslicens 48,90

Modersmål och litteratur 

ordresan 
Digitalt materialpaket 
Åk 1–2 

I Ordresan Digitalt materialpaket finns 
förslag på hur man kan arbeta med 
böckerna i klassen, facit till uppgifterna 
i arbetsboken, kopieringsunderlag med 
bl.a. mer bokstavsträning samt förslag på 
hur uppgifterna i arbetsboken kan göras digitalt.

9789515238818 Ordresan 1 Digitalt materialpaket /  
årslicens

41,60

9789515242761 Ordresan 2 Digitalt materialpaket /  
årslicens

Utkommer 2017 41,60

språkresan  
lärararens bok 
Åk 3–6

Språkresan Lärarens bok, en för varje 
årskurs, har utgivits i pdf-format, om-
fattar tilläggstexter, arbetsuppgifter och 
facit till vissa uppgifter i arbetsböckerna. 
Dessutom ger författarna vinkar om hur 
man i undervisningen kan koppla ihop 
inlärningsstoffet och på så sätt få en mer 
omfattande integrering inom ämnet.

9789515235886 Språkresan 3 Lärarens bok (pdf) 67,50  

9789515235909 Språkresan 4 Lärarens bok (pdf) 67,50  

9789515235916 Språkresan 5 Lärarens bok (pdf) 67,50  

9789515238542 Språkresan 6 Lärarens bok (pdf) 67,50

von Numers-Ekman, Moisio

singer 
– Pedagogiskt  
material
Det mångsidiga pedagogiska 
materialet till mellanålders - 
boken Singer (Katarina von 
Numers- Ekman) är skriven helt i 
samklang med LP 2016.

Uppgifterna utvecklar elevernas 
läs- och skrivfärdigheter, ordförståelsen samt språkliga fär-
digheter. Materialet bjuder på ordkonst, bildanalys, drama 
och ämnesövergripande uppgifter. Tonen varierar mellan 
lättsam och mer djupgående, med uppgifter som bakar in 
sociala färdigheter. Vissa uppgifter gör eleven självständigt, 
andra i grupp.

9789515238559 Singer – Pedagogiskt material 24,40

Åk 0–6
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köp Juttu luistaa som elevpaket! 
Vi har gjort paket av Juttu luistaa och kan  
erbjuda dem förmånligt. Följande paket finns.

9789515239143 Juttu luistaa a Elevpaket 43,10 / elev

Juttu luistaa a Textbok

Juttu luistaa a Arbetsbok

Juttu luistaa a Digital elevlicens 

9789515239150 Juttu luistaa b Elevpaket 43,10 / elev

Juttu luistaa b Textbok

Juttu luistaa b Arbetsbok

Juttu luistaa b Digital elevlicens

9789515242563 Juttu luistaa c Elevpaket 43,10 / elev

Juttu luistaa c Textbok 

Juttu luistaa c Arbetsbok 

Juttu luistaa c Digital elevlicens

–12%

nybörjarfinska

Juttu luistaa åk 3–6
Juttu luistaa Digital elevlicens är ett interaktivt elevmaterial som 
följer strukturen i böckerna. Texterna finns inlästa och följs upp av 
interaktiva övningar. Övningarna är fördelade på lärstigar.

I lärstigarna Sanat jobbar eleven med textens nyckelord (samtli-
ga nyckelord finns inlästa), så att de för temat mest centrala orden 
befästs först. I lärstigarna Verbit och Lisää jobbar eleven med 
textens verb respektive textens innehåll, strukturer och ord. 

Varje årskurs har ett eget digitalt materialpaket som omfattar en 
översikt med handledning, provpaket (med facit), facit till arbets-
boken och kopieringsunderlag.  

Digitalt elev- och lärarmaterial finns för Juttu luistaa a–c, 2017 
kommer materialet för Juttu luistaa d.

9789515237576 Juttu Luistaa a Digital elevlicens / 
årslicens 

13,00

9789515237910 Juttu luistaa a Digitalt material-
paket / årslicens

60,00

9789515237644 Juttu luistaa b Digital elevlicens / 
årslicens 

13,00

9789515237927 Juttu luistaa b Digitalt material-
paket / årslicens

60,00

9789515238498 Juttu luistaa c Digital elevlicens / 
årslicens

13,00

9789515238511 Juttu luistaa c Digitalt material-
paket / årslicens

60,00

9789515241627 Juttu luistaa d Digital elevlicens / 
årslicens

Utkommer 2017 13,00

9789515242143 Juttu luistaa d Digitalt material-
paket / årslicens

Utkommer 2017 60,00

Kurtén, Tuomola

Poks!
Åk 3–6

Poks! består både av en 
tryckt bok och material 
på webben för varje 
årskurs. 

Poks! Elevmaterial  
har alla stycken i 
boken inlästa. Efter varje stycke finns ett ordförhör bestående av 
övningar med automatisk felkorrigering. Vidare ingår också spel 
och hörförståelseövningar.

Poks! Lärarmaterial på nätet innehåller olika slag av komplet-
terande övningar och uppgifter. Facit till bokens arbetsuppgifter 
ingår också. Lärarmaterialet innehåller också en elevlicens. 

9789515239464 Poks! 1 Elevmaterial på nätet / årslicens 7,40  

9789515239549 Poks! 1 LM på nätet / årslicens 51,60  

9789515239471 Poks! 2 Elevmaterial på nätet / årslicens 7,40  

9789515239556 Poks! 2 LM på nätet / årslicens 51,60  

9789515239488 Poks! 3 Elevmaterial på nätet / årslicens 7,40  

9789515239563 Poks! 3 LM på nätet / årslicens 51,60  

9789515239495 Poks! 4 Elevmaterial på nätet / årslicens 7,40  

9789515239570 Poks! 4 LM på nätet / årslicens 51,60 

Poks! för läsplatta
En Poks! -licens består numera av två olika licenser, den ena 
är för datorer den andra för läsplattor. Kom ihåg att aktivera 
båda versionerna!

rättskrivning  
3–6
Åk 3–6

Serien Rättskrivning 3–6 har utökats med 
ett digitalt facit för varje bok. Facitet 
omfattar korrekta svar för hela boken 
och dessutom inlästa övningar som 
hjälper eleven att träna rättskrivning. 

Facitet medger individualisering och dess syfte är att ytterligare 
stärka elevens inlärningsprocess och stimulera eleven till att med 
eftertanke granska sitt eget arbete och utvärdera sin färdighet. 
Eleven kan arbeta individuellt med facitet, som kräver lösenord av 
läraren efter varje kapitel i boken.

9789515236234 Rättskrivning 3 Facit digi / årslicens 45,50  

9789515236241 Rättskrivning 4 Facit digi / årslicens 45,50  

9789515236258 Rättskrivning 5 Facit digi / årslicens 45,50  

9789515236265 Rättskrivning 6 Facit digi / årslicens 45,50 
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Åk 1–6

–12%

DIGITala läroMEDElFinska / Engelska

Modersmålsinriktad finska

loistava  
juttu!
Åk 3–6

I den digitala elevlicensen kan eleven 
jobba med ramberättelsens texter 
samt göra interaktiva uppgifter. De 
tar upp rättstavning, ordkunskap, 
begrepp och förståelse. Övningarna 
följer olika lärstigar. Den digitala 
elevlicensen följer textboken. 

Varje årskurs har en egen digital lärarlicens som innehåller 
handledning, provpaket (med svar), facit till arbetsboken och 
kopieringsunderlag.

Elevlicenserna a–d och Opettajan aineisto d kommer till skolstart 
2017.

9789515238467 Loistava juttu! a Oppilaan 
sähköinen aineisto / årslicens

Utkommer 2017 13,00

9789515237934 Loistava juttu! a Opettajan 
aineisto / årslicens

60,00

9789515238474 Loistava juttu! b Oppilaan 
sähköinen aineisto / årslicens

 Utkommer 2017 13,00

9789515237941 Loistava juttu! b Opettajan 
aineisto / årslicens

60,00

9789515238481 Loistava juttu! c Oppilaan 
sähköinen aineisto  / årslicens

Utkommer 2017 13,00

9789515238450 Loistava juttu! c Opettajan 
aineisto / årslicens

60,00

9789515242174 Loistava juttu! d Oppilaan 
sähköinen aineisto  / årslicens

Utkommer 2017 13,00

9789515242167 Loistava juttu! d Opettajan 
aineisto / årslicens

Utkommer 2017 60,00

Engelska  

Going  
Places 
Åk 4–6

I Going Places Digital 
elevlicens kan eleven lyssna 
på texterna och de enskilda 
orden i styckeordlistorna 
samt göra interaktiva upp-
gifter. Uppgifterna fokuserar 
på ordkunskap, böjning, 
stavning, strukturer och 
förståelse. Övningarna är 
fördelade på lärstigar. Det 
digitala elevmaterialet följer textboken.

Materialpaketen omarbetas till hösten 2017 till Digitala mate
rialpaket för att bli mera användarvänliga och samtidigt utökas 
stoffet. Nytt är bl.a. muntliga övningar till varje kapitel (Speak 
up), en svensk-engelsk ordlista till boken och ett omfattande mate-
rial med inspelade sånger och ramsor.

9789515237613 Going Places 4 Digital elevlicens / 
årslicens

13,60

9789515242518 Going Places 4 Digitalt material-
paket / årslicens

Utkommer 2017 50,00

9789515237620 Going Places 5 Digital elevlicens / 
årslicens 

13,60

9789515242525 Going Places 5 Digitalt material-
paket / årslicens

Utkommer 2017 50,00

9789515237637 Going Places 6 Digital elevlicens / 
årslicens 

13,60

9789515242532 Going Places 6 Digitalt material-
paket / årslicens

Utkommer 2017 50,00
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köp Going Places som elevpaket! 
Vi har gjort paket av Going Places och kan  
erbjuda dem förmånligt. Följande paket finns.

9789515239167 Going Places 4 Elevpaket 37,10 / elev

Going Places 4 Text- och övningsbok

Going Places 4 Digital elevlicens

9789515239174 Going Places 5 Elevpaket 37,10 / elev

Going Places 5 Text- och övningsbok

Going Places 5 Digital elevlicens

9789515239181 Going Places 6 Elevpaket 37,10 / elev 

Going Places 6 Text- och övningsbok

Going Places 6 Digital elevlicens 
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Fyren

–12%

  

Matematik

gör att det finns grunduppgifter, stöd till svagare elever och 
utmaningar för matematiskt begåvade elever.

Till digiTal hör också elevens och lärarens Verktyg med olika 
laborativa verktyg. För läraren finns dessutom en blädderbok 
med facit.

I lärarens Verktyg ingår Fyren, som är  
ett viktigt hjälpmedel för både lärare och elever.  
Där samlas alla uppgifter om elevernas prestationer.  
Fyren hjälper läraren att snabbt identifiera stödbehoven 
och att lättare uppfylla lärmålen. 

9789515227522 digiTal 1 Elevlicens / årslicens 10,20

9789515233059 digiTal 1 Lärarlicens / årslicens 57,40

9789515231499 digiTal 2 Elevlicens / årslicens 10,20

9789515233998 digiTal 2 Lärarlicens / årslicens 57,40

9789515231505 digiTal 3 Elevlicens / årslicens 11,30

9789515233066 digiTal 3 Lärarlicens / årslicens 57,40

9789515234001 digiTal 4 Elevlicens / årslicens 11,30

9789515234018 digiTal 4 Lärarlicens / årslicens 57,40

9789515236135 digiTal 5 Elevlicens / årslicens 11,30

9789515236142 digiTal 5 Lärarlicens / årslicens 57,40

9789515238665 digiTal 6 Elevlicens / årslicens 11,30

9789515240378 digiTal 6 Lärarlicens / årslicens 57,40

Förmånligare i paket
Vi har gjort paket av Lyckotal och digiTal och  
Supertal och digiTal och kan erbjuda dem  
förmånligt. Följande paket finns.

9789515236418 lyckotal 1 Elevpaket 42,00 / elev

Lyckotal 1A (inkl. Träna) rev. 

Lyckotal 1B (inkl. Träna) rev.

digiTal 1 Elevlicens

9789515236425 lyckotal 2 Elevpaket 42,00 / elev 

Lyckotal 2A (inkl. Träna) rev. 

Lyckotal 2B (inkl. Träna) rev.

digiTal 2 Elevlicens

9789515236432 lyckotal 3 Elevpaket 42,90 / elev

Lyckotal 3A (inkl.Träna)

Lyckotal 3B (inkl. Träna)

digiTal 3 Elevlicens

9789515236449 lyckotal 4 Elevpaket 42,90 / elev 

Lyckotal 4A (inkl.Träna) rev.

Lyckotal 4B (inkl. Träna) rev.

digiTal 4 Elevlicens

9789515239198 supertal 5 Elevpaket 42,90 / elev

Supertal 5A

Supertal 5B

digiTal 5 elevlicens

9789515242570 supertal 6 Elevpaket 42,90 / elev

Supertal 6A 

Supertal 6B

digiTal 6 Elevlicens

digiTal
Åk 1–6

I digiTal rör sig eleverna längs en individuell lärstig med nivå-
anpassade uppgifter. 

Lärstigarna följer kapitelordningen i Lyckotal och Supertal 
och innehåller både animationer och uppgifter.

I början av varje nytt moment finns ofta korta animationer, 
som på ett konkret sätt åskådliggör nytt stoff och som kan 
användas av läraren som ett pedagogiskt hjälpmedel i klassrum-
met.

Övningsuppgifterna är graderade i tre olika nivåer och eleven 
flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad. De olika nivåerna 
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Åk 1–6

omvärlden 
Åk 3–6

I Omvärlden Digitalt materialpaket 
finns samlat allt som en lärare behö-
ver för sin undervisning. Varje nytt 
stycke inleds med en presentation av 
kapitlets mål och innehåll enligt LP 
2016 samt av de redskap och material 
som kommer att användas. Material-
paketen innehåller facit till uppgifter-
na i motsvarande aktivitetshäfte. 

9789515237446 Omvärlden 3 Digitalt material-
paket / årslicens

50,00  

9789515242181 Omvärlden 4 Digitalt material-
paket / årslicens  

Utkommer 2017 50,00  

9789515237477 Omvärlden 5 Digitalt material-
paket / årslicens

50,00  

9789515242198 Omvärlden 6 Digitalt material-
paket / årslicens

Utkommer 2017 50,00  

omgivningslära / Historia /  
samhällslära
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omgivningslära

omkring
Åk 1–2

Omkring Digitalt materialpaket 
fungerar som stöd för läraren 
med bakgrundsfakta för det 
som nämns i texten och det 
som syns i bilderna. Dessutom 
finns tips för hur man kan 
bearbeta texterna och bilderna. 
Vidare ingår förklaringar till hur uppgifterna är tänkta och vilka 
material som behövs och hur man arbetar vidare. I materialpake-
tet hittar man också tilläggsuppgifter, lekar och experiment, allt 
sådant som kan göras i klassrummet, på skolgården eller i skogen. 
Kopieringsunderlag ingår också.

9789515238856 Omkring 1 Myrsteg Digitalt 
materialpaket / årslicens 

48,90

9789515242112 Omkring 2 Snoka Digitalt 
materialpaket / årslicens

 Utkommer 2017 48,90

Förr i tiden 
Åk 4–6

De Digitala materialpaketen ger vägled-
ning, tips och underlag för undervisning 
och bedömning. Svar till aktivitetshäfterna 
ingår också. 

9789515238726 Förr i tiden 1 Digitalt 
materialpaket / årslicens 

Utkommer 2017 50,00  

9789515238764 Förr i tiden 2 Digitalt 
materialpaket / årslicens 

Utkommer 2017 50,00  

9789515242129 Förr i tiden 3 Digitalt 
materialpaket / årslicens 

Utkommer 2017 50,00 

Tidspiraten 
Åk 4–6

Tidspiraten Digitalt materialpaket 
innehåller lättlästa, korta faktatexter till 
varje tidsperiod, kartor i lager för projice-
ring i klass och en lärarhandledning med 
tips om hur Tidspiraten kan användas i 
historieundervisningen. För varje tidspe-
riod finns dessutom en lista med centralt 
innehåll, viktiga begrepp, aktiverande uppgifter och frågor för 
reflektion med facit samt förslag till provfrågor med facit. Lärar-
materialet innehåller också facit till uppgifterna i arbetshäftena

9789515233943 Digitalt materialpaket / årslicens 60,00
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samhällslära

Vi i tiden 
Åk 4–6

Det digitala materialpaketet ger ideér och inspiration till praktiska 
övningar som uppmuntrar eleven att ta en aktiv roll och påverka 
sin egen omgivning. I materialpaketet finns facit till aktivitetshäf-
tet. 

9789515238733 Vi i tiden 1 Digitalt materialpaket 
/ årslicens 

Utkommer 2017 50,00  

9789515238795 Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket 
/ årslicens 

Utkommer 2017 50,00 

Historia
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Webblabbet består av ett stort antal interaktiva lärobjekt i moders-
målet, finska, engelska, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, 
historia, och samhällslära. Varje objekt innehåller också anvisning-
ar för läraren. Webblabbet kan användas på många olika sätt: för 
självständigt arbete, i dataklass eller på interaktiv skrivtavla. 

Webblabbet säljs i form av en skollicens. Priset är 9,00 euro per 
elev och år. 

WEBBlaBBET JUnIor  
För Åk 1–6
Modersmål
Matematik
Miljö- och naturkunskap
Engelska 

I modersmålet kan man bl.a. öva kort och lång vokal. 

Webblabbet
Åk 1–9

WEBBlaBBET 
För Åk 5–9
Modersmål
Finska
Engelska 
Matematik 
Fysik

Kemi
Biologi
Geografi 
Historia och 
samhällslära 

9789515233035 Webblabbet 9,00

Modersmål och litteratur 

Modersmål  
och litteratur 
Åk 7–9

Modersmål och litteratur omfattar en 
lärobok och ett lärarmaterial för varje 
årskurs. I lärarmaterialet ingår råd för 
hur man arbetar med boken, tips, extra 
arbetsuppgifter och facit till en del av 
uppgifterna. Lärarmaterialet ges ut i 
pdf-format.

9789515231550 Logga in! 7 Extramaterial (pdf) 61,00  

9789515233974 Chatta! åk 8 Extra material (pdf) 61,70  

9789515236272 Surfa vidare! åk 9 Extra material (pdf) 61,70

  

ordval 
Åk 7–9

Ordval Lärarhandledning innehåller 
facit, transkriptioner på cd:ns texter 
samt boklistor och webbadresser. Hand-
ledningen utges som pdf. 

9789515233967 Ordval Lärarhandledning (pdf) 83,70

a–finska

suomeksi
Åk 7–9

Digital elevlicens innehåller interaktiva öv-
ningar av olika slag. Via den kan eleverna 
också lyssna på texten.

Materialpaketet är digitalt och innehåll-
er facit, tips, kopieringsunderlag och 
ljudmaterial. Ett provpaket ingår också.

9789515238900 Suomeksi 7 Digital elevlicens / 
årslicens 

13,00

9789515238948 Suomeksi 7 Materialpaket / 
årslicens

80,00

9789515238917 Suomeksi 8 Digital elevlicens / 
årslicens 

Utkommer 2017 13,00

9789515242389 Suomeksi 8 Materialpaket / 
årslicens 

Utkommer 2017 80,00 

Modersmålsinriktad finska

kielen päällä
Åk 7–9

Det digitala materialpaketet innehåller 
extra material och övningar med facit till 
texterna i Kielen päällä, omfattande ord-
listor med böjningar, ljudmaterial, länkar 
till intressant material på webben och facit 
till övningarna i Kielitietoinen.

9789515235978 Kielen päällä 7 Opettajan aineisto /  
årslicens 

80,00

9789515238801 Kielen päällä 8 Opettajan aineisto /  
årslicens

80,00

9789515242136 Kielen päällä 9 Opettajan aineisto /  
årslicens

Utkommer 2017 80,00
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Åk 7–9 Engelska

–12%

–12%

Fyren

Top Ten 1–3
Åk 7–9 

Top Ten Digital elevlicens är ett 
interaktivt elevmaterial som följer 
bokens struktur. Texterna finns 
inlästa och följs upp av interaktiva 
övningar, som är fördelade på 
lärstigar. I lärstigarna Focus on the words jobbar eleven med textens 
nyckelord (samtliga finns inlästa), så att de för temat mest centrala 
orden befästs först. I lärstigen Focus on the text arbetar eleven både 
med ord och textens innehåll. Slutligen kommer lärstigen Focus on 
irregular verbs, som tar upp och befäster oregelbundna verb. Varje 
årskurs har sitt eget material. 

Materialpaketen ges ut i pdf-format. De innehåller facit till 
uppgifterna i boken och ett digert paket med kopieringsunderlag. 
Bland kopieringsunderlagen finns hörförståelser, läsförståelser och 
differentierade uppgifter till bokens kapitel. I materialpaketet ingår 
också konkreta tips och förslag på hur man kan arbeta med boken.

9789515237606 Top Ten 1 Elevlicens / årslicens 13,60  

9789515236340 Top Ten 1 Materialpaket (pdf)  55,20  

9789515237590 Top Ten 2 Elevlicens / årslicens 13,60  

9789515229106 Top Ten 2 Materialpaket (pdf) 54,40  

9789515237583 Top Ten 3 Elevlicens / årslicens 13,60  

9789515233714 Top Ten 3 Materialpaket (pdf) 55,20

Engelska

Far and Beyond 
Åk 7–9 

Serien Far and Beyond består av både böcker och digitalt material. 
Far and Beyond Digital elevlicens följer bokens struktur. Texterna 

finns inlästa och följs upp av övningar. Dessutom ingår interaktiva 
uppgifter på bl.a. oregelbundna verb, situationer och strukturer. 
Övningarna är fördelade på lärstigar.

I Far and Beyond Digital Lärarlicens finns funktion i Fyren, som 
hjälper läraren att följa elevernas arbete. Fyren 
visar resultat både på klass- och elevnivå. 
Det ger läraren en möjlighet att repetera det 
som varit svårt för eleverna och på det sättet 
undvika luckor i deras kunskaper. 

Far and Beyond Materialpaket utges som 
pdf och innehåller didaktiska anvisningar 
och tilläggsmaterial, bl.a. kommunikativa 
och differentierade övningar, spel fråge-
sporter och pararbeten.

9789515230713 Far and Beyond 7 Digital elevlicens / årslicens 20,80  

9789515230720 Far and Beyond 7 Digital lärarlicens / årslicens 43,90  

9789515230706 Far and Beyond 7 Materialpaket (pdf) 55,20 

9789515238955 Far and Beyond 8 Digital elevlicens / årslicens 20,80  

9789515239020 Far and Beyond 8 Digital lärarlicens / årslicens 43,90  

9789515236371 Far and Beyond 8 Materialpaket (pdf) 55,20  

9789515238962 Far and Beyond 9 Digital elevlicens 20,80  

9789515239037 Far and Beyond 9 Digital lärarlicens / årslicens 44,10  

9789515239051 Far and Beyond 9 Materialpaket / årslicens 55,20

  

I lärarens Verktyg ingår Fyren, som är  
ett viktigt hjälpmedel för både lärare och elever.  
Där samlas alla uppgifter om elevernas prestationer.  
Fyren hjälper läraren att snabbt identifiera stödbehoven  
och att lättare uppfylla lärmålen. 

köp Far and Beyond som elevpaket! 
Vi har gjort paket av Far and Beyond och kan  
erbjuda dem förmånligt. Följande paket finns.

9789515239204 Far and Beyond 7 Elevpaket 43,10 / elev

Far and Beyond 7 Text- och övningsbok

Far and Beyond 7 Digital elevlicens

9789515239211 Far and Beyond 8 Elevpaket 43,10 / elev

Far and Beyond 8 Text- och arbetsbok 

Far and Beyond 8 Digital elevlicens

9789515242587 Far and Beyond 9 Elevpaket 43,10 / elev

Far and Beyond 9 Text- och arbetsbok 

Far and Beyond 9 Digital elevlicens

köp Top Ten som elevpaket!
Vi har gjort paket av Top Ten  och kan erbjuda  
dem förmånligt. Följande paket finns.

9789515239228 Top Ten 1 Elevpaket 35,00 / elev

Top Ten 1 Text- och övningsbok 

Top Ten 1 digitalt elevmaterial

9789515239235 Top Ten 2 Elevpaket 35,00 / elev

Top Ten 2 Text- och övningsbok

Top Ten 2 digitalt elevmaterial

9789515239242 Top Ten 3 Elevpaket 35,00 / elev

Top Ten 3 Text- och övningsbok

Top Ten 3 digitalt elevmaterial



74

DIGITala läroMEDEl Åk 7–9 / GYMnasIETFysik / kemi / Historia / ljudböcker / 
Modersmål och litteratur / Finska

Fysik och kemi

Fyke 7–9 
Åk 7–9 

FyKe 7–9 Lärarmaterial består 
av tre delar: lektionsplanering, 
lösningar till arbetsbokens 
laborationer och uppgifter 
samt lösningar till lärobokens 
uppgifter. Lektionsplanerings-
delen innehåller bl.a. motivationshöjande frågor och demonstra-
tioner, tips för differentiering samt tilläggsinformation av olika 
slag. Lärarmaterialet innehåller lösningar till läroböckernas och 
arbetsböckernas repetitionsuppgifter. Dessutom ingår i lärar-
materialet ytterligare repetitionsuppgfifter. 

9789515229168 FyKe 7-9 Fysik Lärarmaterial 1 (pdf) 64,50  

9789515229175 FyKe 7-9 Fysik Lärarmaterial 2 (pdf) 64,50  

9789515229182 FyKe 7-9 Fysik Lärarmaterial 3 (pdf) 64,50  

9789515229113 FyKe 7-9 Kemi Lärarmaterial 1 (pdf) 64,50  

9789515229120 FyKe 7-9 Kemi Lärarmaterial 2 (pdf) 64,50  

9789515229199 FyKe 7-9 Kemi Lärarmaterial 3 (pdf) 64,50

 
Historia

I tiden 7
Åk 7–9

I tiden 7 är den första delen i vår nya serie i historia och 
samhällslära för årskurs 7–9. 

I tiden 7 utkommer också digitalt och i den digitala 
versionen finns även tilläggsmaterial i form av bilder och 
andra tidsdokument med tillhörande uppgifter utarbetade i 
samarbete med Svenska litteratursällskapet.

9789515241771 I tiden åk 7 Digitalt  
materialpaket  / årslicens  

Utkommer 2017 60,00

Historia–kartpaket
Kartor och bilder i böckerna Historia 1800talet och Historia 
1900talet finns även som nätmaterial. Via datorprojektor eller 
interaktiv tavla kan kartorna och bilderna bli en aktiv del i under-
visningen.

9789515227232 Historia 1800-talet, digitalt kart- och bildpaket 
(skola/läsår)

65,20  

9789515226525 Historia 1900-talet, digitalt kart- och bildpaket 
(skola/läsår)

65,20

ljudböcker
Ljudböcker ger flexibilitet

9789515227904 Utkik 1 Ljudbok* 42,60  

9789515227577 Ordval Ask ljudbok 34,40  

9789515227225 Historia 1800-talet, ljudbok 35,00  

9789515226532 Historia 1900-talet, ljudbok 35,00

  

läromedel för gymnasiet
För att möta kravet från den nya läroplanen ger Schildts & 
Söderströms ut nya läromedel i ett stort antal ämnen. De 
flesta läromedel kommer ut både som print och i digital ver-
sion i form av 6 månaders eller 48 månaders licens. Det går 
också att köpa bok och en 48 månaders licens till paketpris. 

Modersmål och litteratur 

Holmgren, Åkerholm

Tusen och en text
kUrs 1–6

Det digitala läromedlet Tusen och en text foku-
serar på att förstå, analysera och tolka de texter 
och genrer vi möter i vårt multimodala sam-
hälle. Varje kapitel består av en temadel med 
tillhörande teori. Läromedlet innehåller både 
klassiska och moderna litterära texter. Centrala 
författare presenteras i sitt litteraturhistoriska sammanhang.

Tusen och en text finns endast som ett digitalt läromedel och 
varje elev skaffar egen licens.

9789515236319 Tusen och en text Elevlicens 48 mån 36,00

  

Finska

Brännström, Klemets, Lahtinen,  
Saarukka, Sjöström, Sundgren

ovi auki  
kUrs 1–6

Varje del av Ovi auki ges också ut som digi-
bok, som omfattar hela den tryckta boken. 
Dessutom ingår i den digitala läroboken 
digitala versioner av en del av uppgifterna 
samt hörförståelser, extra texter och uppgifter. Tilläggsmaterialet 
finns infogat i den digitala läroboken – man klickar på ikoner i 
boken för att öppna, lyssna och göra.

9789515240590 Ovi auki 1 Elevlicens, 6 mån 14,70  

9789515240583 Ovi auki 1 Elevlicens, 48 mån 22,00  

9789515240712 Ovi auki 1 Paket 29,40  

9789515240613 Ovi auki 2 Elevlicens, 6 mån 14,70  

9789515240606 Ovi auki 2 Elevlicens, 48 mån 22,00  

9789515240729 Ovi auki 2 Paket 29,40 

9789515241597 Ovi auki 3 Elevlicens 6 mån 14,70

9789515241603 Ovi auki 3 Elevlicens 48 mån 22,00

9789515242594 Ovi auki 3 Paket 29,40

9789515241566 Ovi auki 4 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 14,70

9789515241573 Ovi auki 4 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 22,00

9789515242600 Ovi auki 4 Paket Utkommer 2017 29,40

9789515242556 Ovi auki 5 Elevlicens 6 mån, saknas Utkommer 2017 14,70

9789515242549 Ovi auki 5 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 22,00

9789515242617 Ovi auki 5 Paket Utkommer 2017 29,40
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GYMnasIET Engelska / Matematik

Engelska 

Elovaara m.fl. Hannuksela,  
Lindroth, Andtfolk

new ProFiles  
kUrs 1–6

New ProFiles erbjuder en välplanerad 
helhet med mångsidiga och autentiska 
texter. Speciell fokus ligger på kommu-
nikativ förmåga, och texterna represente-
rar ett flertal olika genrer. 

Varje bok utkommer också som digital version, elevlicenser om 
6 mån och 48 mån. 

9789515240569 New Profiles 1 Elevlicens, 6 mån 17,50  

9789515240552 New Profiles 1 Elevlicens, 48 mån 26,30  

9789515240736 New Profiles 1 Paket 35,00  

9789515240576 New Profiles 2 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 17,50

9789515240903 New Profiles 2 Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 26,30

9789515240743 New Profiles 2 Paket Utkommer 2017 35,00

9789515242426 New ProFiles 3 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,50

9789515242396 New ProFiles 3 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,30

9789515242624 New Profiles 3 Paket Utkommer 2017 35,00

Matematik, gemensam

Ekonen m.fl. Österberg

Ma1  
Gemensam
kUrs 1

Ma1 Gemensam kommer ut både som 
bok och digitalt. I det digitala materialet 
ingår modellösningar till uppgifterna, 
frågor för reflektion och en del av teorin 
med exempel i videoformat. Eleverna 
kan också köpa ett paket med både bok och en 48 månaders licens.

9789515240507 Ma1 Gemensam Elevlicens, 6 mån 12,70  

9789515240491 Ma1 Gemensam Elevlicens, 48 mån 19,00  

9789515240750 Ma1 Gemensam Paket 25,30

  

kort matematik

Ekonen m.fl. Palmberg

kort  
matematik
kUrs 2–7

Ma Kort Elevlicens innehåller böckerna i 
digital form. Dessutom ingår frågor för 
reflektion, modellösningar till uppgifter-
na samt en del av teorin och exemplen i 
videoformat

9789515240521 Ma2 Kort Elevlicens, 6 mån 13,20  

9789515240514 Ma2 Kort Elevlicens, 48 mån 19,70  

9789515240767 Ma2 Kort Paket 26,30  

9789515241078 Ma3 Kort Elevlicens, 6 mån 14,40  

9789515241061 Ma3 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60  

9789515242433 Ma3 Kort Paket 27,60

9789515241023 Ma4 Kort Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 14,40

9789515241016 Ma4 Kort Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 21,60

9789515242631 Ma4 Kort Paket Utkommer 2017 27,60

lång matematik

Ekonen m.fl. Salenius

lång  
matematik 
kUrs 2–12

Det digitala materialet innehåller boken 
i digital form. Dessutom ingår frågor för 
reflektion, modellösningar till uppgifter-
na samt en del av teorin och exemplen i 
videoformat.

9789515240545 Ma2 Lång Elevlicens, 6 mån 13,80  

9789515240538 Ma2 Lång Elevlicens, 48 mån 20,60  

9789515240781 Ma2 Lång Paket 27,50  

9789515241085 Ma3 Lång Elevlicens, 6 mån 16,30  

9789515241092 Ma3 Lång Elevlicens, 48 mån 24,40

9789515242440 Ma3 Lång Paket 32,50

9789515241030 Ma4 Lång Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 13,80

9789515241047 Ma4 Lång Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 20,60

9789515242648 Ma4 Lång Paket Utkommer 2017 27,50
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Fysik

Lehto m.fl. Waxlax

Fys för  
gymnasiet  
kUrs 1–7

Fy Elevlicens innehåller förutom en di-
gital version av boken också modellsvar 
och videobaserade beskrivningar.

9789515240408 Fy1 Elevlicens, 6 mån 21,80  

9789515240385 Fy1 Elevlicens, 48 mån 32,70  

9789515240798 Fy1 Paket 43,60  

9789515240422 Fy2 Elevlicens, 6 mån 21,80  

9789515240415 Fy2 Elevlicens, 48 mån 32,70  

9789515240804 Fy2 Paket 43,60  

9789515241795 Fy3 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 21,80

9789515241788 Fy3 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 32,70

9789515242655 Fy3 Paket Utkommer 2017 43,60

kemi 

Koskinen m.fl. Hagström

ke för  
gymnasiet 
kUrs 1–5

Ke Elevlicenser gäller för 6 eller för 
48 månader. De innehåller en digital 
version av boken men också modellsvar 
och videobaserade beskrivningar av olika 
fenomen. Alla kursböcker kommer att 
ges ut både som print och digitalt. Man kan också köpa bok och 
licens till paketpris.

9789515240460 Ke1 Elevlicens, 6 mån 19,30  

9789515240453 Ke1 Elevlicens, 48 mån 29,00  

9789515240811 Ke1 Paket 38,60  

9789515240484 Ke2 Elevlicens, 6 mån 19,30  

9789515240477 Ke2 Elevlicens, 48 mån 29,00  

9789515240828 Ke2 Paket 38,60  

9789515241757 Ke3 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 19,30

9789515241740 Ke3 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 29,00

9789515242662 Ke3 Paket Utkommer 2017 38,60

9789515241726 Ke4 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 19,30

9789515241733 Ke4 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 27,80

9789515242679 Ke4 Paket Utkommer 2017 38,60

Geografi

Elf, Strömgård

GE4  
regionstudier 
kUrs 4

Regionstudier– en förenklad verklighet 
är ett digitalt läromedel för gymnasiets 
fjärde kurs i geografi. Läromedlet hjälper 
eleven att planera och skapa sin egen 
regionstudie. 

I slutet av varje kapitel finns uppgifter 
och övningar där eleven kan fördjupa sig i att skapa egna kartor 
och diagram med hjälp av program som QuantumGIS, Google 
Earth och olika kalkylprogram. 

9789515235329 GE4 Regionstudier ettårslicens 20,70  

9789515236210 GE4 Regionstudier fyraårslicens 23,20

  

Historia 

Gullberg, Lindholm

Hi för gymnasiet 
kUrs 1–2

Hi för gymnasiet är Schildts & Söderströms nya serie i historia. 
Den första boken i serien heter Civilisation – världen i förändring 
och behandlar den första obligatoriska kursen, Människan i en 
föränderlig omvärld. Hi2 täcker kursen Internationella relationer. 
I Elevlicenserna ingår reflekterande frågor med modellsvar och 
interaktiva kartor. 

9789515240446 Hi1 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 17,80  

9789515240439 Hi1 Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 26,70  

9789515240835 Hi1 Paket Utkommer 2017 35,60  

9789515240934 Hi2 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 17,80  

9789515240927 Hi2 Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 26,70  

9789515240842 Hi2 Paket Utkommer 2017 36,10

  

Sture Lindholm

självständighet?
kUrs 3

Självständighet? – Finlands nyare historia 
är läroboken i det självständiga Finlands 
historia, den tredje obligatoriska kursen i 
historia enligt gymnasiets läroplan 2016.

Självständighet? Elevlicens är en digital 
version av boken. I Elevlicensen ingår 
reflekterande frågor med modellsvar. 

9789515240668 Självständighet? Elevlicens, 6 mån 16,90  

9789515240651 Självständighet? Elevlicens, 48 mån 25,30  

9789515240859 Självständighet? Paket 33,70
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samhällslära 

Enström, Hagman, Lindholm, Lindholm

samhällslära
kUrs 1–2

Samhället (SL1) och Ekonomin (SL2) finns 
också som digitala böcker, med 6 eller 48 
månaders licens. De digitala böckerna har 
texten inläst och innehåller begreppsförkla-
ringar, uppgifter och videolänkar.

9789515240644 Samhället Elevlicens, 6 mån 22,70  

9789515239631 Samhället Elevlicens, 48 mån 25,20  

9789515240866 Samhället Paket 35,10  

9789515240392 Ekonomin Elevlicens, 6 mån 22,70  

9789515239655 Ekonomin Elevlicens, 48 mån 25,20  

9789515240873 Ekonomin Paket 33,70

  

nytt läromedel för kurs 3! 
Vi kommer att ge ut ett nytt läromedel för den nya kursen Fin-
land, Europa och en värld i förändring (SL3). Boken ges också ut 
digitalt. 

9789515242419 SL3 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 16,20

9789515242402 SL3 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 24,20

9789515242754 SL3 Paket Utkommer 2017 32,30

 

religion 

Fredriksson m.fl. 

re för  
gymnasiet 
kUrs 1–6

Re1 Religionens mångfald finns också 
som digital lärobok, med licenser på 6 
eller 48 månader. En licens innehåller 
bokens text samt bokens bilder för  
projicering. Re2 kommer under 2017.

9789515240637 Re1 Elevlicens, 6 mån 17,80  

9789515240620 Re1 Elevlicens, 48 mån 26,70  

9789515240880 Re1 Paket 35,60  

9789515241665 Re2 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,80

9789515241672 Re2 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,70

9789515242686 Re2 Paket Utkommer 2017 35,60

Psykologi

Degerman m.fl. Norkko

sinne  
kUrs 1–5

Sinne ges också ut i digital form. I det digitala materialet ingår 
boken med flera uppgifter, grafer och bilder samt reflekterande 
frågor.

 
9789515241702 Sinne 1 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,50

9789515241719 Sinne 1 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,20

9789515242693 Sinne 1 Paket Utkommer 2017 36,40

9789515241689 Sinne 2 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 17,50

9789515241696 Sinne 2 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 26,20

9789515242709 Sinne 2 Paket Utkommer 2017 36,40

Filosofi 

Klockars, Silfvast, Österman

öppna frågor
kUrs 1–2

Öppna frågor Ny är vår serie i filosofi för gymnasiet enligt nya 
läroplanen. 

Kursböckerna kommer att ges ut både som print och digitalt.

9789515241641 Öppna frågor 1 Elevlicens 6 mån Utkommer 2017 16,00

9789515241658 Öppna frågor 1 Elevlicens 48 mån Utkommer 2017 23,90

9789515242716 Öppna frågor 1 Paket Utkommer 2017 30,60

9789515240682 Öppna frågor 2 Elevlicens, 6 mån Utkommer 2017 16,00

9789515240675 Öppna frågor 2 Elevlicens, 48 mån Utkommer 2017 23,90

9789515242723 Öppna frågor 2 Paket Utkommer 2017 30,60
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